
 
 

 

JAARVERSLAG BUSINESS PLATFORM TEYLINGEN 2020 
 
 
Beste ondernemer, 
 
Het afgelopen jaar hebben wij, net als in 2019, als vereniging ons op diverse vlakken ingezet om het 
ondernemersklimaat te bevorderen, de verbinding te creëren tussen ondernemers onderling en in 
gesprek te gaan met de gemeente om zo een open en transparant klimaat te stimuleren.  
 
Dit was in 2020 niet gemakkelijk door corona. De ondernemerswereld stortte letterlijk in toen we de 
eerste lockdown kregen.  
Waar we normaliter elke maand met het bestuur fysiek bij elkaar kwamen, werd dit online. Werden de 
overleggen tussen de besturen van de kernen ook anders ingericht en was het 6-wekelijks overleg met 
wethouder Marlies Volten ook een digitale ontmoeting. 
 
Wij hebben, net als alle ondernemers, creatief, flexibel en rustig moeten blijven om corona en haar 
perikelen niet de overhand te laten nemen. Dit was niet altijd even gemakkelijk, maar terugkijkend 
hebben wij ons als bestuur, met de nodige extra vergaderingen, er dapper doorheen geslagen.  
 
Met het beste beentje voor hebben wij overleggen gepleegd, met ondernemers, burgemeester en 
wethouder, bedachten we plannen en ideeën om ruimte te creëren zodat ondernemen op welke manier 
dan ook kon, offline en online.  
 
We nemen je graag in vogelvlucht mee langs de diverse onderwerpen waarvoor wij ons in het tweede 
jaar van BPT hebben ingezet: 
 
1. Bestuursleden / taken 
Onze vereniging kent vier afdelingen die zijn afgevaardigd in het bestuur van BPT.  
De bestuurssamenstelling in het afgelopen jaar was  als volgt: 

 

• Guy Seelen (voorzitter) 

• Albert Versluis (secretaris / vicevoorzitter) 

• Barry van Leeuwen (penningmeester sinds de ALV van maart 2020) 

• Krijn van Dijk (lopende het jaar heeft hij Karin Batenburg opgevolgd als interim bestuurslid 
Handel, Industrie en Dienstverlening) 

• Peter Melman (bestuurslid afdeling Sassenheim) 

• Frank Homan (lopende het jaar is hij Rolf Daalder opgevolgd als interim bestuurslid afdeling 
Voorhout) 

• Arjan Heijl (bestuurslid afdeling Warmond) 

 
 



 
 

 

2. Ledenontwikkeling 
BPT heeft als doel om in de komende 2 jaar flink te groeien. Het aantal leden is 189 per 31 december 
2020. 

 
 

3. Communicatie (website en nieuwsbrieven) 
Communicatie is de sleutel tot succes! Met transparante en open communicatie naar onze achterban 
hebben wij via onze nieuwsbrief een maandelijkse update gegeven over actuele ontwikkelingen en onze 
rol hierin als bestuur. 
De nieuwsbrieven hebben een vast onderdeel erbij gekregen, namelijk: het voorwoord van onze 
voorzitter Guy Seelen.  
 
Onze website www.businessplatformteylingen.nl is geheel vernieuwd en wordt permanent actueel 
gehouden met relevante informatie over onze vereniging en de belangen die wij behartigen. Tevens is 
een ledenplatform ingericht om onderlinge handel te bevorderen. In 2020 is het ledenplatform niet 
optimaal benut, wat alles te maken heeft met corona.  
 
4. Belangenbehartiging 
Het bestuur van BPT heeft in tal van zaken de belangen van de leden van onze vereniging behartigd. 
Tijdens het 6-wekelijks overleg met de wethouder worden diverse zaken besproken. We noemen er een 
aantal: 

• Corona (in het bijzonder om de horeca en detailhandel zoveel mogelijk te ondersteunen) 

• nota reclamebeleid (aandachtspunten vanuit ondernemerszijde) 

• terugkeer Hoogvliet en Digros naar het centrum van Sassenheim 

• parkeren in het centrum Sassenheim; het Kerkplein en Hortuslaan 

• spoorwegovergang Voorhout 

• vervanging Tolhekbrug in Warmond 

• herinrichting Herenweg in Warmond 

• De Nieuwe Winkelstraat/CMT 

• Centrumvisie en Detailhandelsvisie; uitwerking 

• stimuleren lokale inkoop gemeente Teylingen 

• bereikbaarheid van onze gemeente en onze streek (A44 /ontsluiting D&B-streek) 

• Toeristenbelasting. 
 
 

5. Evenementen en activiteiten 
De activiteitencommissie (AC) valt onder de verantwoordelijkheid van de afdeling HID.  De AC heeft het 
afgelopen jaar minder activiteiten kunnen organiseren vanwege corona, de bijbehorende 1,5 meter en 
de lockdowns.  
 

http://www.businessplatformteylingen.nl/


 
 

 

Toch heeft de AC er op een creatieve manier voor gezorgd dat er verbinding kon worden gemaakt en wel 
door het organiseren van: 

• Nieuwjaarsborrel 

• Presentatie Rob Westerik 

• Bedrijfsbezoek Omtzigt 

• Haring @work 

• Online bedrijfsbezoek Karin vd Water 

• Bijna normale zomerborrel 

• Culinaire solextour 
 

De kernen van Sassenheim, Voorhout en Warmond konden helaas niet zoals in 2019 hun eigen 
activiteiten zoals Pasen, (Kinder)Corso, Moederdag, Vaderdag, Luchtkussenfestival in Voorhout, 
braderieën, Nacht van Sassenheim, harddraverijen in Sassenheim en Warmond en sinterklaasintochten 
organiseren. De decemberactie is wel doorgegaan.  
 
 

6. Toekomst 
Vanuit ons ondernemershart en vanuit onze menselijke kijk op de hele situatie, waarin we nu al meer 
dan een jaar verkeren, hoopt het BPT dat we zo snel mogelijk terug kunnen naar ‘normaal’, waarbij 
winkelen zonder afspraak en mondkapje weer de standaard is, dat de terrassen vol zitten met blije 
inwoners en bezoekers van onze centra en dat bedrijvigheid bij al onze leden maximaal is zodat iedereen 
kan excelleren en de BV Teylingen op volle toeren draait. 
 


