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Beste KCB-leden,
Als KCB-bestuur voelen wij ons genoodzaakt om de richting die we met de KCB inslaan onder de
aandacht te brengen. Het bestuur van de KCB maakt de keuze om het accent van de
ondernemersvereniging te leggen op het organiseren van de (netwerk)bijeenkomsten en dit netwerk
te onderhouden, delen en faciliteren.
Een aantal redenen voor deze duidelijke stellingname:
Ledenbestand
• Het ledenbestand van de KCB bestaat uit een diversiteit aan type ondernemers door heel
Culemborg en is daarmee géén afspiegeling van één duidelijke groep van ondernemers.
• De KCB kan niet specifiek benaderd worden en belangen behartigen voor alleen Pavijen, zoals dit
nu vaak gebeurt op basis van haar oorsprong uit het verleden.
• Aan de KCB wordt ten onrechte de status toegekend van een vertegenwoordiging van alle
ondernemers van Culemborg, die we gezien ons ledenbestand niet waar kunnen maken.
Conclusie: De KCB kan alleen contact onderhouden met haar leden en haar leden niet
vertegenwoordigen als belangenbehartiger.
Ledenbetrokkenheid
• Het is lastig om de gemeenschappelijk belangen van de leden te formuleren dan wel de leden
daarvan te overtuigen en draagkracht te krijgen.
• Ondanks diverse initiatieven is het bestuur er niet in geslaagd om vanuit de leden structureel
meer ondersteuning voor het bestuur te krijgen door middel van deelname aan
commissies/activiteiten of tot meer betrokkenheid van leden te komen bij het behartigen van
ondernemersbelangen.
Conclusie: Waar het gaat om wenselijke activiteiten voor ondernemers kunnen deze alleen
plaatsvinden als er een (werk)groep van ondernemers de basis is, die het belang van deze activiteit
zelf ervaart. Dit geeft de urgentie weer, verhoogt de betrokkenheid en zorgt voor ‘eigenaarschap’.
Dit vereist een proactieve rol, een strakke regie en aansturing op dergelijke initiatieven. Daarmee
waarborgt het de continuïteit van de activiteit.
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Algemeen
• Geen duidelijke visie vanuit de gemeente voor de komende jaren en wat dit betekent voor
prioriteitsstelling en budgetteren van initiatieven richting de toekomst. De agenda’s van
gemeente, OFC, KCB e.d. lijken dus niet op elkaar te liggen.
• Het KCB-bestuur wordt vaak betrokken bij welbepaalde projecten, maar een duidelijk mandaat
wordt hier niet aan gekoppeld.
• Wanneer het bestuur een beroep doet op politiek c.q. fondsen dan draait dit menigmaal op een
teleurstelling uit, omdat er geen dialoog is vanuit gelijkwaardigheid.
• De KCB wordt oneigenlijk gebruikt door maatschappelijke organisaties en politiek:
- enerzijds om hun besluitvorming ten onrechte meer draagkracht/onderbouwing te geven:
"er is overleg geweest.”
- anderzijds door publieke/maatschappelijke problemen 'over de schutting te gooien' bij de
KCB: "jullie zijn toch vertegenwoordiger van de ondernemers van Pavijen?"
• Inhoudelijk kan het KCB-bestuur geen kartrekker zijn van projecten die vele andere stakeholders
kennen.
Conclusie: Alleen werkgroepen van ondernemers met een collectief belang en betrokkenheid
kunnen zorgen dat de belangen van ondernemers in de gemeente Culemborg of in het specifieke
deelgebied en naar de politiek, worden vertegenwoordigd.
KCB-bestuur
• De benodigde tijdsbesteding overstijgt het vrijwillige/onbezoldigde karakter van de
bestuursleden, die dit naast hun eigenlijke werk/onderneming doen.
Conclusie: Voor een goede belangenbehartiging blijkt een veel grotere/robuustere organisatie nodig
te zijn om richting maatschappelijke organisaties/politiek echt een vuist te kunnen maken.
Wat wel werkt zijn de netwerkbijeenkomsten en evenementen welke contacten en ontspanning
bieden. We ontvangen positieve signalen vanuit de leden en de mate van aanwezigheid bij de
bijeenkomsten is hoog. Het is dan ook logisch dat het huidige KCB-bestuur kiest om terug te gaan
naar de kern: een brede ondernemersvereniging, waar bijeenkomsten worden georganiseerd om
met vertegenwoordigers van andere Culemborgse bedrijven en instellingen, kennis en ervaring uit te
wisselen en te netwerken. Hierbij zullen we alle ruimte scheppen om op specifieke onderwerpen
werkgroepen te laten ontstaan, een vereniging voor en door ondernemers.
Om definitieve besluiten te nemen, willen we dit nog eens goed met alle leden te bespreken en
kiezen we voor een extra Algemene Ledenvergadering. Deze bijeenkomst zal plaatsvinden op 14
september, de oorspronkelijke datum van de seizoensopening. De locatie is nog niet bekend, maar
wordt later via de website bekend gemaakt. Hier kun je je ook aanmelden.
We kijken ernaar uit om iedereen weer in levenden lijve (uiteraard volgens de richtlijnen van het
RIVM) te ontmoeten en de vele verhalen te horen. Voor nu wensen we jullie goede zaken en een
mooie zomer.

Met vriendelijke groet,
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