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Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de Nederlandse Unie van 

Optiekbedrijven, online gehouden op 2 november 2020 vanuit Nijkerk. 

 

Deelnemende bestuursleden: 

In Nijkerk: Rob Tokkie (voorzitter), Serge Greving (penningmeester). 

Thuis: Pieter Vloet, Remko Berkel, Jeroen van Esdonk, Kees Beeks, Diana Zuidweg, Norbert Hofstede 

en Ronald Renaud. 

Aantal stemgerechtigde leden   

Segment 1: 14 

Segment 2: 15 

Segment 3: 2 

Aanwezige  leden van verdienste en ereleden 

Marc Asselbergs (erelid) 

Het NUVO-secretariaat: 

In Nijkerk: Bas de Nes (directeur), Lex Bouchier,  

Thuis: Lilian Verstegen (notulen), Iris van Iersel, Sandra Pos, Jane van Heusden, Jolanda Faaij en 

Myrthe Blazis. 

 

 

19.30 uur Plenaire Opening 

 

De voorzitter opent de eerste online ALV van de NUVO. We houden de ALV online vanwege corona in 

een studio. Lex Bouchier en Bas de Nes zijn ook in de studio aanwezig. Het aantal deelnemers is een 

stuk groter dan vorig jaar. De voorzitter heet speciaal erelid Marc Asselbergs welkom. 

 

Vervolgens staat hij stil bij de overledenen: 

• De heer J. W.F. Czyzewski (Janek), eigenaar van Optiek Czyzewski BV in Baarle Nassau 

• De heer  P.TH.J. van der Kleij (Peter), oud eigenaar van Torica Optiek in Rijswijk 

• Mevrouw J. van der Linden – de Vos (Johanna), mede-eigenaar van  Van der Linden & De Vos 

Optiek in Rotterdam 

• De heer F.A.J. Nijenhuis, Oud-Eigenaar van New Look Optiek in Diemen 

• De heer J.J. Hofstede (Jan), vader van bestuurslid Norbert Hofstede, Hofstede Optiek te Den 

Haag 

De voorzitter schetst de actuele ontwikkelingen in de optiekbranche. In het voorjaar daalde de omzet 

fors als gevolg van corona. Nu stijgt de omzet weer. Het beeld van de stijging is wisselend zo heeft hij 

vernomen. De een zal net quitte spelen, de ander heeft verlies en er zijn er die een lichte winst 

verwachten. Ook in 2021 zal corona van invloed zijn.  

De NUVO heeft ingespeeld op de ontwikkelingen door een sectorplan te maken, door informatie te 

verstrekken aan leden, door de leden te voorzien van posters en informatie via social media.  
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Verder is in 2020 het onderzoeksrapport optiekbranche 2020 verschenen en is het platform “zie wat je 

kan” gerealiseerd. De ambitie van de NUVO is om te groeien. Daarnaast wil de NUVO een financieel 

gezonde vereniging zijn. Belangrijke pijlers voor de NUVO zijn: communicatie, onderwijs, bevorderen 

van de instroom,  NUVO-keurmerk, het optiekcentrum en de NUVO-academie. 

In 2020 is Theo Peeters van zijn pensioen gaan genieten en heeft Marloes Borst een andere baan 

gevonden. We hebben nieuwe collega’s erbij : Iris van Iersel en Sandra Pos-van der Vliet. 

Alvorens naar de formele ALV te gaan legt de voorzitter uit hoe het stemmen online gaat. Per 

segment wordt gestemd. Stemgerechtigden stemmen in de chat: voor, tegen of onthouding. 

1. Opening ALV 

 

2. Vaststellen agenda en stemmenaantal 

De agenda wordt conform voorstel vastgelegd. 

Het aantal stemmen per segment is als volgt: 

Segment 1 14 stemmen 

Segment 2 15 stemmen 

Segment 3 2 stemmen 

 

Voor de verslaglegging wordt gekeken naar de daadwerkelijk uitgebrachte stemmen in de chat.  

 

3. Vaststellen notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 18 november 2019 

De voorzitter geeft aan dat hij nu niet per bladzijde de notulen doorneemt (opmerkingen konden 

eerder ingebracht worden) en vraagt de vergadering om in te stemmen met de notulen. 

 

In totaal zijn er 26 stemmen voor en 2 onthoudingen.  

Besluit: De notulen worden zonder wijziging vastgesteld 

 

4. Ingekomen stukken en mededelingen  

De voorzitter gaat in op de vragen, die voorafgaand aan de ALV gesteld zijn. 

Hugo Lens optiek vroeg waarom opticien geen cruciaal beroep is. De voorzitter gaat ervan uit dat 

deze vraag gesteld is in het licht van een mogelijke lockdown van de detailhandel. De NUVO 

heeft overleg met het ministerie van Economische Zaken om vast te laten leggen dat opticien een 

cruciaal beroep wordt. 

Ruud van den Heuvel van Briedé Optiek vroeg naar het beleidsplan. Het beleidsplan staat niet op 

de website om te voorkomen dat de informatie per ongeluk openbaar wordt. Het beleidsplan is in 

te zien op het kantoor van de NUVO. 

 

5. Jaarverslag 2019 

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

vraagt de vergadering om in te stemmen met het jaarverslag. 

In totaal zijn er 27 stemmen voor en 1 onthouding. 

Besluit: De vergadering gaat akkoord met het jaarverslag 2019 
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6. Vaststellen financiële jaarstukken 2019 

De penningmeester geeft een toelichting op de financiële jaarstukken 2019. De gerealiseerde 

cijfers liggen dicht in de buurt van de begroting. Per saldo was het overschot iets groter van 

begroot. 

In totaal zijn er 27 stemmen voor en 1 onthouding. 

Besluit: De vergadering stelt de financiële jaarstukken 2019 vast en verleent daarmee het bestuur 

décharge voor het gevoerde financiële beleid. 

 

7. Vaststellen contributie 2021 

Het bestuur stelt voor, conform het besluit van de Algemene Ledenvergadering van 16 juni 1998 

om jaarlijks te indexeren, de contributie voor het jaar 2021 te indexeren met 2,6% (CPI 2019). 

De voorzitter vraagt de ALV om in te stemmen met de contributie 2021 

In totaal zijn er 23 stemmen voor, 2 tegen en 1 onthouding. 

Besluit: De vergadering stelt contributie 2021 vast 

  

8. Vaststellen begroting 2021 

De penningmeester licht toe dat voor 2021 een licht positief resultaat verwacht wordt. De 

penningmeester licht ook de prognose 2020 toe. De extra kosten, die in verband met corona zijn 

gemaakt, zullen ten laste komen van de bestemmingsreserves. 

De voorzitter vraagt de ALV om in te stemmen met de begroting 2021. 

In totaal zijn er 23 stemmen voor en 3 tegen. 

Besluit: De vergadering stelt de begroting 2021 vast. 

 

9. 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 en de 

ALV 2021 later in het jaar te houden. De voorzitter vraagt de ALV om in te stemmen met het 

afwijken van de termijn ALV. 

In totaal zijn er 26 stemmen voor. 

Besluit: de ALV stemt in met afwijken termijn 

 

10. Rondvraag en 11. Sluiting 

 

In deze online ALV is er geen mogelijkheid voor de rondvraag. Hij sluit de vergadering af. Hij 

dankt de organisatie van de studio, de medewerkers van de NUVO, de leden en het bestuur. 

 


