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Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de Nederlandse Unie van 

Optiekbedrijven, gehouden op 18 november 2019, Het Optiekcentrum, Houten. 

 

Aanwezige bestuursleden: 

Rob Tokkie (voorzitter), Kees Beeks, Ronald Renaud, Muus Sijbrants, Tyra Lunze,  Norbert Hofstede, 

Serge Greving (penningmeester). 

Afwezig: Pieter Vloet en Remko Berkel 

Aanwezige stemgerechtigde leden:   

Segment 1: 8 

Segment 2: 8 

Segment 3: 1 

Aanwezige lid van verdienste en ereleden 

Ton Greving (verdienste), Ton Juffermans (ere) en Marc Asselbergs (ere) 

Aanwezig van het NUVO-secretariaat: 

Bas de Nes (directeur), Lilian Verstegen (notulen), Lex Bouchier, Theo Peeters, Jane van Heusden, 

Jolanda Faaij en Myrthe Blazis. 

 

19.30 uur Plenaire Opening 

De voorzitter heet iedereen welkom. Voordat de officiële ALV start neemt de voorzitter het programma 

door. Eerst zal kort het beleid voor de komende jaren gepresenteerd worden. Dan volgt het eerste 

deel van de ALV. Vervolgens is er een lezing van Harry Bijl (inspirator Inretail). Na een korte pauze 

volgt deel 2 van de ALV. Tot slot nog een borrel.  

Beleidsplan 2020-2022 

Het beleidsplan 2020-2022 bevat de volgende onderdelen: visie, de optiekmarkt, groei, begroting, 

NUVO pijlers en organisatie. Op elk van deze onderdelen gaat de voorzitter kort op in. 

1. Opening ALV 

 

2. Vaststellen agenda en stemmenaantal 

De agenda wordt conform voorstel vastgelegd. 

Het aantal stemmen per segment is als volgt: 

Segment 1 8 stemmen 

Segment 2 8 stemmen 

Segment 3 1 stem 

 

3. Vaststellen notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 19 november 2018 

Het verslag wordt tekstueel aangepast bij punt 11.  
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Tweede regel:” aangekomen” moet “aangenomen” zijn. Achtste regel: “basten” moet “baten” 

zijn. Daarna wordt voorgesteld de notulen vast te stellen. 

Besluit: De notulen worden na tekstuele aanpassing unaniem vastgesteld . 

 

4. Ingekomen stukken en mededelingen  

Marc Asselbergs biedt een boek aan van SBB van de sectorkamer specialistisch vakmanschap 

over levenslang leren. Hij benadrukt hierbij hoe belangrijk levenslang leren is. 

 

5. Verkiezing bestuursleden en leden verkiezingscommissie 

De voorzitter geeft aan dat na drie bestuurstermijnen Muus Sijbrants te kennen heeft gegeven 

zich niet meer verkiesbaar te stellen voor het bestuur. De termijn van Tyra Lunze is eveneens 

verstreken en ook zij heeft te kennen gegeven zich niet meer verkiesbaar te stellen.  

De termijn van Kees Beeks is ook verstreken. Hij stelt zich wel beschikbaar voor een nieuwe 

termijn.  

Voor de vrijkomende bestuurszetels zijn nieuwe kandidaten gevonden. Voor segment 1 is dat 

Diana Zuidweg van Struijk Optiek in Papendracht en voor segment 2 Jeroen van Esdonk van Kool 

Optiek in Rotterdam). 

De leden van het betreffende segment stemmen voor hun kandidaten via een stembiljet: 

Segment 1: Kees Beeks (herverkiezing) en Diana Zuidweg (nieuw) 

Segment 2: Jeroen van Esdonk (nieuw) 

 

Daarnaast stemmen de leden nog voor de herverkiezing van de leden verkiezingscommissie: 

Hans van der List en Rob Boon. 

De uitslag wordt bekend gemaakt na de pauze. 

 

Presentatie Harry Bijl, Retail Rules, Detailhandel op weg naar 2030. 

 

Pauze 

 

Uitslag verkiezingen: 

Segment 1: Kees Beeks is unaniem herkozen en Diana Zuidweg is unaniem gekozen tot 

bestuurslid. 

Segment 2: Jeroen van Esdonk is unaniem gekozen tot bestuurslid. 

Verkiezingscommissie: Hans van der List en Rob Boon zijn unaniem herkozen als lid van de 

verkiezingscommissie. 

 

Benoeming tot lid van verdienste 

De voorzitter stelt voor om Muus Sijbrants vanwege zijn jarenlange inzet als bestuurslid van de 

NUVO en als actief lid van diverse commissies te benoemen tot lid van verdienste. 

 

Besluit: De ALV stemt in met deze benoeming. 

 

6. Jaarverslag 2018 

De voorzitter neemt het jaarverslag door aan de hand van een aantal thema’s als de 

samenwerkingsovereenkomst met Optitrade en Centrop, keurmerk, (social) media en 

salarisonderzoek. De voorzitter vraagt de ALV om in te stemmen met het jaarverslag. 

Besluit: het jaarverslag wordt unaniem vastgesteld.  
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7. Vaststellen financiële jaarstukken 2018 

De penningmeester geeft een toelichting op de financiële jaarstukken 2018. Voor 2018 is een 

licht positief resultaat gerealiseerd conform de begroting. Er zijn wel verschillen tussen de posten 

maar per saldo is het conform de begroting. In 2017 was er nog een tekort dat ten koste ging 

van de algemene reserve. De voorzitter vraagt de ALV om in te stemmen met de financiële 

jaarstukken. 

Besluit: de ALV stelt de financiële jaarstukken 2018 van de NUVO unaniem vast en verleent 

daarmee het bestuur décharge voor het gevoerde financiële beleid. 

8. Vaststellen contributie 2020 

Voorgesteld wordt om de contributie 2020 te indexeren met de inflatie 1,7% (CPI 2018) conform 

de systematiek van ALV besluit van 16 juni 1998. De voorzitter vraagt de ALV om in te stemmen 

met de contributie 2020. 

Besluit: de contributie 2020 wordt unaniem vastgesteld. 

  

9. Vaststellen begroting 2020 

De penningmeester licht toe dat voor de begroting 2020 een licht positief resultaat verwacht 

wordt. Inmiddels is er ook een prognose voor de realisatie 2019. Ook in 2019 zal waarschijnlijk 

een positief resultaat gerealiseerd worden. De voorzitter vraagt de ALV om in te stemmen met de 

begroting 2020. 

Besluit: de begroting  2020 wordt unaniem vastgesteld. 

 

10. Verzoek tot afwijken van termijn ALV  

Conform de statuten van de NUVO moet een ALV gehouden worden binnen 5 maanden na afloop 

van het kalenderjaar. Die termijn is echter te vroeg om de begroting en de contributie voor het 

komende jaar vast te stellen. Derhalve wordt voorgesteld om van deze termijn af te wijken. De 

voorzitter vraagt de ALV om in te stemmen met het afwijken van de termijn ALV. 

Besluit: de ALV stemt in met afwijken termijn 

 

11. Rondvraag 

 

Rafaël Kriek vraagt aan de voorzitter hoe het eerste jaar als voorzitter bevallen is. Rob antwoordt 

dat hij het als positief heeft ervaren maar het ook meer tijd kost dan hij verwacht had. Hij is 

enthousiast en is blij met de nieuwe leden. 

 

Lex Uilenbroek vraagt of bij de beoordeling van de beste optiekstudent relevant is hoe snel een 

student klaar is met de opleiding en of NUVO-leden kandidaten kunnen aanleveren voor de beste 

optiekstudent . Rob geeft aan dat een kandidaat voor de beste optiekstudent beoordeeld wordt 

door een vakjury. Lilian vult aan dat optiekscholen een kandidaat aanleveren en dat dit niet persé 

een kandidaat hoeft te zijn die bij de NUVO werkt. Snelheid in studeren is op zich geen 

selectiecriterium. De selectiecriteria worden aan scholen bekend gemaakt. 
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Marc Asselbergs vraagt aandacht voor het optiekvak. Het gaat hierbij niet alleen om de 

vaktechnische aspecten maar ook om het omgaan met mensen. Succes aan het bestuur. 

  

 

12. Sluiting 

 

De voorzitter dankt alle aanwezigen voor het feit dat zij de ALV bezocht hebben en nodigt een 

ieder uit voor een drankje na afloop ven de vergadering, vervolgens sluit de voorzitter de 

vergadering. 

 


