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Ik wil beginnen met iedereen hartelijk welkom te heten op deze, toch wel wat alternatieve, 
voorjaarsvergadering. Om de kost met de BKU, toch geen verkeerd idee zou ik zeggen. 
Het nuttige met het aangename verenigen noemen we dat. 
 
Blij dat het weer kan al moet ik aantekenen dat wij 17 februari j.l. ook al een bijeenkomst 
mochten hebben waar het thema ondermijning centraal stond. Daar verkozen we bovendien 
Korf Vis tot Onderneming van het Jaar. Die verkiezing was er vorig jaar bij ingeschoten. 
Koster/Intertoys werd verkozen tot Middenstander van het Jaar.  
 
Dit is de dus eigenlijk de eerste bijeenkomst weer waar de belangen van de BKU besproken 
kunnen en mogen worden. Daarom is mijn openingswoord gelijk ook het Jaarverslag van 
2021. Zo houden we de vaart er in. Maar dat komt natuurlijk ook vooral doordat 2021 een 
ingetogen jaar was, gezien door corona onze activiteiten beperkt werden tot de strikt 
bestuurlijke zaken.  
 
Want ook in 2021 bezonnen we ons als bestuur net als altijd op de manier waarop wij de 
belangen van onze leden goed kunnen behartigen. 
De BKU is natuurlijk een brede vereniging waarin het plaatselijke bedrijfsleven in al zijn 
facetten vertegenwoordigd zijn zowel de vishandel, het maritieme cluster als bijvoorbeeld 
de diverse winkelcentra die ons dorp rijk zijn. 
 
Naar buiten toe zijn er enkele vaste onderdelen die ieder jaar terugkomen, te denken valt 
aan de nieuwjaarsbijeenkomst, de voor- en najaarsvergadering. Ook de scholparty valt bij 
onze leden zeer in de smaak gezien het jaarlijks toenemende aantal leden dat hieraan 
deelneemt. Dit jaar op 14 juli, dus noteer dat alvast! En niet te vergeten ons sporttoernooi, 
wat helaas ook twee jaar heeft stilgelegen. 
 
Maar dit is niet de hoofdreden waarvoor de BKU is opgericht in 2001. 
De reden was: belangenbehartiging van het Urker bedrijfsleven! 
 
Een van de sectoren die de afgelopen tijd veel van de BKU gevraagd heeft is de bouwsector. 
Onder leiding van Hein Coenen hebben we ons in goed overleg met de Urker 
aannemersvereniging hard gemaakt voor de Urker zaak, waar het ging om de aanbesteding 
van de woningbouw in de Zeeheldenwijk. Als BKU hebben we meer dan eens bij de 
gemeente benadrukt dat onze Urker aannemers zeer afhankelijk zijn van wat er op Urk aan 
woningen gebouwd gaat worden. Natuurlijk moet de markt zijn werk doen, maar er moet 
ook voorkomen worden dat 1 of 2 grote projectontwikkelaars van buiten Urk er straks met 
de woningen (en het werk) vandoor gaan. Dat treft niet alleen de aannemerij, maar ook de 
onderaannemers en aanverwante sectoren.  
 
We hebben daarom een enquête gehouden onder bouwend Urk om te laten zien wat het 
belang is van de Zeeheldenwijk. We hebben dat gepresenteerd aan de gemeenteraad en 
samen met de aannemersvereniging hebben we meegedacht over de selectiecriteria voor de 
aanbesteding. Daarnaast willen we ook meehelpen om onze eigen bouwsector 



toekomstbestendig te maken. Daarvoor organiseren we op 1 juni een avond over de 
toekomst van de Urker bouw. Dit belooft een zeer interessante bijeenkomst te worden. 
 
Een andere belangrijk punt is de inkoop van energie. Hoe belangrijk dit was en is, dat bewijst 
de huidige energiecrisis waar wij momenteel in verkeren. De energiecommissie heeft hier de 
handen vol aan. We moeten alle zeilen bijzetten om hier een goede koers in te varen. In het 
huidige tijdsgewricht is dat geen makkelijke opgave. Momenteel profiteren we deels nog van 
de lage inkoopprijzen van voor de crisis, maar dat is eindig. Het is te hopen dat de rust rond 
Oekraïne snel terugkeert zodat prijzen weer wat gaan dalen en de rendementen weer wat 
verbeteren. Niet in de laatste plaats voor onze vissers, want de wolken die boven deze 
sector hangen, lijken niet donkerder te kunnen worden. Hopelijk komt hier snel duidelijkheid 
over een innovatie- en/of saneringsregeling.  
 
Ik hoop dat onze vloot uit mag blijven varen de komende jaren, want het is en blijft onze 
trots natuurlijk. Wat dat betreft betreuren we het enorm dat Balk onlangs liet weten geen 
kotters meer droog te willen zetten op zijn werf. Vanaf deze plek doe ik een dringend beroep 
op Daan Balk om bij zijn Chinese investeerders ervoor te pleiten dat onze kottervloot toch 
een plekje kan blijven vinden op deze voor Urk zo belangrijke werf. 
 
Zoals gezegd, weinig activiteiten vorig jaar. We hadden alleen een najaarsvergadering, 
waarin Van der Lee werd uitgeroepen tot Netste Bedrijf en de al eerder gememoreerde 
Scholparty.  
 
Vanuit de commissie P&O is nagedacht over een manier waarop we de jonge en startende 
ondernemers op Urk tot steun kunnen zijn. We willen voorkomen dat we door deze 
doelgroep gezien worden als een vereniging voor de gevestigde orde. Daarvoor lanceren we 
op 16 juni JOU BKU. Jonge Ondernemers Urk… Want we willen er juist ook zijn voor deze 
groep ondernemers.  
 
Daar gaan we de komende jaren speciale aandacht aan geven, door een netwerk van experts 
te ontsluiten via een besloten LinkedIn groep en ze te begeleiden door ervaren 
doorgewinterde ondernemers uit onze eigen Kring. 1 of 2 keer per jaar de mogelijkheid 
geven om te sparren over de vragen en uitdagingen waar je tegenaan loopt. En daarnaast 
activiteiten organiseren die aansluiten bij de behoefte van de jonge en startende 
ondenemer.  
 
Op die manier willen we ze een opstapje geven naar de ‘gewone’ BKU, zodat ze zich sneller 
thuis gaan voelen in het Urker ondernemersnetwerk. Want de BKU wil er voor iedereen zijn, 
voor jong en oud, voor klein en groot. Voor starter en multinational. 
 
Overigens willen we op 16 juni ook van de gelegenheid gebruik maken om de Starter van het 
Jaar bekend te maken. U mag daar ook nog over meestemmen. Binnenkort krijgt u daarover 
meer informatie. 
 
Verder zijn er natuurlijk de contacten met gemeente en provincie. Zeer waardevol. Dit 
bewijst de aanloop naar het aanleggen van de nieuwe maritieme servicehaven maar weer. 
Het zijn ook onderwerpen die zeer actueel zijn binnen onze maritieme afdeling, Urk 



Maritime. Een club enthousiaste ondernemers die flink aan de weg timmeren. Urk Maritime 
heeft inmiddels een eigen bestuur en organiseert tal van activiteiten voor de maritieme 
leden. Dat levert ook nieuwe leden op, zowel van Urk als daarbuiten. Een initiatief waar we 
als BKU zeer trots op zijn. De ultieme beloning zou zijn als straks de Raad van State het sein 
op groen zet voor de buitendijkse haven, maar daar moeten we nog even geduld voor 
hebben.  
 
Er spelen momenteel meerdere zaken die de aandacht behoeven, wat te denken aan het 
onderdak bieden aan de vele arbeidsmigranten en het binnendijks bedrijventerrein, de 
buitendijkse haven en de problemen op het water en stroomnetwerk. Allemaal zaken waar 
de BKU bovenop zit. 
 
En afgelopen jaar hadden we natuurlijk ook nauw contact met vooral de burgemeester, als 
het ging om de handhaving van de coronamaatregelen. Uw voorzitter had en heeft wat dat 
betreft een zeer plezierig kort lijntje met de burgemeester, waarbinnen veel overleg 
plaatsvindt. Dat heeft zijn voordeel bewezen tijdens de coronaperiode, waardoor 
detailhandel en horeca binnen de gestelde kaders toch aardig heeft weten te overleven. 
Laten we hopen dat dit een gesloten boek is en dat er niet weer zo’n periode aan zal breken.  
 
Een ander punt wat ik nog onder uw aandacht wil brengen, is de collectieve pensioenmantel 
die we samen met Zwitser Leven en Schol binnenkort introduceren. Op 18 mei wordt 
hierover een informatiebijeenkomst georganiseerd. U heeft daarvoor al een uitnodiging 
ontvangen. Doet u nog niet mee in een branche- of sectorpensioenregeling, dan is dit een 
mooie kans om iets collectiefs te organiseren voor uw personeel. Het levert u bovendien nog 
een mooi financieel voordeel op, wat behoorlijk op kan lopen naar mate u meer personeel in 
dienst heeft. Het lidmaatschap van de BKU kan er snel mee terugverdiend zijn.  
 
Maar er is vast meer wat de BKU voor haar leden kan beteken.  
Ik heb veel opgenoemd, waarvan het nodige wel bij jullie bekend is, maar wat kan de BKU 
nog meer doen? Ik zou zeggen, kom met voorstellen of vraag gerust als u verlegen zit om 
informatie. 
De Bedrijvenkring Urk is van en voor iedereen dus schroom niet. 
 
Ten slotte kom ik met een voor mij zeer aangelegen punt! 
Ik heb twee perioden, plus door de coronaperikelen twee jaar extra, de BKU gediend als uw 
voorzitter maar het wordt nu echt tijd om te vertrekken. 
Ik heb al met verscheidene kandidaten gesproken die om hun moverende redenen het 
voorzitterschap niet konden vervullen. 
Ik leg dit maar even in uw midden neer. 
Ik kan uit eigen ervaring melden dat het voorzitterschap mijn leven verrijkt en mijn horizon 
verbreed heeft. 
Dus kom ik straks met het verzoek om eens een praatje te maken zeg dan niet op voorhand 
‘nee’ want het is echt zaak dat er een nieuwe voorzitter komt. 
 
 


