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Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de Nederlandse Unie van 

Optiekbedrijven, online gehouden op 22 november 2021 vanuit Houten. 

 

Deelnemende bestuursleden: 

In Houten: Rob Tokkie (voorzitter t/m eerste deel punt 5), Norbert Hofstede (voorzitter vanaf 2 deel 

punt 5) en Serge Greving (penningmeester). 

Thuis: Remko Berkel, Jeroen van Esdonk, Kees Beeks, Diana Zuidweg, en Ronald Renaud. 

Met kennisgeving afwezig: Pieter Vloet 

Aanwezige  leden van verdienste en ereleden 

Marc Asselbergs en Ton Juffermans (ereleden) en Muus Sijbrants 

Het NUVO-secretariaat: 

In Houten: Bas de Nes (directeur) en Lex Bouchier. 

Thuis: Lilian Verstegen (notulen), Iris van Iersel, Sandra Pos, Jolanda Faaij en Myrthe Blazis. 

 

 

19.30 uur Plenaire Opening 

 

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

Houten. Norbert Hofstede, Serge Greving, Lex Bouchier en Bas de Nes zijn ook in Houten aanwezig.  

 

De voorzitter schetst de actuele ontwikkelingen in de optiekbranche en bij de NUVO.  

Covid 2019 heeft nog steeds veel invloed op de economie. De optiekbranche komt er relatief positief 

uit, omdat de winkels als essentiële winkels open mochten blijven. Het sectorplan optiekbranche biedt 

houvast. Dit is steeds geactualiseerd. De Stichting Instroom Personeel Optiek (SIPO) is voortvarend 

van start gegaan met plannen om de optiek onder de aandacht te brengen bij schoolverlaters, ouders, 

decanen en de zij-instromers. 

Daarnaast heeft de NUVO in samenwerking met de optiekscholen en SBB het MBO-deelcertificaat 

ontwikkeld. Samen met het UWV zijn werkzoekenden gekoppeld aan werkgevers bij de NUVO en bij 

anderen om te starten met het deelcertificaat. In november zijn de opleidingen gestart. Het aantal 

winkels aangesloten bij NUVO-leden is toegenomen van 928 naar 935. Dat komt onder meer ook 

doordat zelfstandigen, die nog geen NUVO-lid zijn, overgenomen zijn grotere bedrijven.  

Uitgangspunten bij de begroting zijn dat er een licht positief resultaat is, dat de reserve alleen 

aangesproken wordt met instemming van het bestuur en een groeiend communicatiebudget. 

De pijlers van de NUVO zijn: 

• communicatie en PR (de Oculus, website en social media),  

• NUVO-Academie (voor leden en hun medewerkers),  

• het Optiekcentrum (voor iedereen die gerelateerd is aan de optiek), 

• NUVO-Keurmerk (voor consument, oogmeting door gediplomeerde opticien)  

• En het onderwijs (verbetering onderwijs, samenwerking met optiekscholen, SBB).  

Tot slot gaat de voorzitter kort in op de huidige samenstelling van het bestuur en het bureau. 
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Alvorens het formele gedeelte te starten legt de voorzitter uit hoe het stemmen online gaat. Per 

segment wordt gestemd. Degene die bezwaar heeft of een stem wil onthouden moet dit kenbaar 

maken door hand op steken en zijn of haar naam te noemen door de microfoon. 

 

1. Opening 
 

2. Vaststellen agenda en stemmenaantal 

De agenda wordt conform het voorstel vastgesteld.  

Het aantal stemgerechtigde leden is: 

Segment 1:  10 

Segment 2:  8 

Segment 3:  2 

In totaal  20 

 
3. Vaststellen concept notulen ALV d.d. 2 november 2020 

 

De voorzitter brengt de conceptnotulen in stemming. De concept notulen worden unaniem 
vastgesteld. 

 
4. Ingekomen stukken en mededelingen 

 

Er zijn geen ingekomen stukken of mededelingen. 

Vervolgens staat de voorzitter stil bij de overledenen van dit jaar: 

• De heer J.TH.M. Merkx (Jan), oud eigenaar van Merkx Optiek in Culemborg, ruim 25 jaar 

bestuurslid van de NUVO en ook vicevoorzitter geweest. 

• De heer A.J. van Hoof (Lex), oud directeur/secretaris en voorzitter van de NUVO. In totaal 20 

jaar verbonden geweest aan de NUVO 

 

5. Verkiezing bestuursleden en voorzitter, herverkiezing lid verkiezingscommissie  

 

We nemen afscheid van bestuursleden Ronald Renaud, Pieter Vloet en Rob Tokkie. 

Norbert Hofstede, Serge Greving en Remko Berkel stellen zich herkiesbaar. Ronald Renaud stelt zich 

niet meer verkiesbaar voor segment 1. Norbert Hofstede gaat van segment 1 naar segment 2. Leden 

van segment 1 kiezen twee nieuwe bestuursleden. 

Pieter Vloet stelt zich niet meer verkiesbaar voor segment 2. Leden van segment 2 herkiezen 2 

bestuursleden. 

Rob Tokkie stelt zich niet meer verkiesbaar voor segment 3. Segment 3 kiest één nieuw bestuurslid. 

De NUVO-leden kiezen een nieuwe voorzitter en leden van segment 3 herkiezen een lid van de 

verkiezingscommissie. 

 

Door het vertrek van de bestuursleden en verschuiving tussen segmenten ontstaan er nieuwe 

bestuursfuncties. De volgende kandidaten worden voorgesteld.  

Sarah van Wijk van Saar Optiek heeft zich verkiesbaar gesteld als bestuurslid namens segment 1. Op 

verzoek van de voorzitter stelt Sarah zich voor. Ze is al jong begonnen in de optiek en heeft sinds kort 

een eigen zaak. Ze vindt het belangrijk om met een frisse blik naar de zaken te kijken.  

Gerben Sinke van Villa Optica heeft zich verkiesbaar gesteld als bestuurslid namens segment 1. Ook 

hij stelt zich kort voor. Hij is ruim 20 jaar al ondernemer. Hij heeft twee zaken samen met zijn vrouw. 

Hij is begonnen als opticien en daarna is hij optometrist geworden. Hij heeft ruime ervaring ook in 

andere bestuursfuncties. 

Boukje Wapstra van de EyeCare Groep heeft zich verkiesbaar gesteld als bestuurslid namens segment 

3. Boukje is begonnen als opticien bij de Eye Care en heeft daarna carrière gemaakt binnen Eye Care. 
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Het bestuur stelt voor de heer Norbert Hofstede te benoemen tot voorzitter van de NUVO voor een 

termijn van drie jaar. 

 

De verkiezingen per segment 

 

Segment 1 

De leden van segment 1 worden verzocht om hun bezwaar tegen of onthouding van de benoeming 

van Sarah van Wijk bekend te maken. Er zijn geen bezwaren of onthoudingen. 

 

➔ Besluit: Sarah van Wijk is unaniem gekozen tot bestuurslid segment 1. 

 

De leden van segment 1 worden verzocht om hun bezwaar tegen of onthouding van de benoeming 

van Gerben Sinke bekend te maken. Er zijn geen bezwaren of onthoudingen. 

 

➔ Besluit: Gerben Sinke is unaniem gekozen tot bestuurslid segment 1. 

 

Segment 2 

De leden van segment 2 worden verzocht om hun bezwaar tegen of onthouding van de herbenoeming 

van Serge Greving bekend te maken. Er zijn geen bezwaren of onthoudingen. 

 

➔ Besluit: Serge Greving is unaniem gekozen tot bestuurslid segment 2. 

 

De leden van segment 2 worden verzocht om hun bezwaar tegen of onthouding van de herbenoeming 

van Norbert Hofstede bekend te maken. Er zijn geen bezwaren of onthoudingen. 

 

➔ Besluit: Norbert Hofstede is unaniem gekozen tot bestuurslid segment 2. 

 

Segment 3 

De leden van segment 3 worden verzocht om hun bezwaar tegen of onthouding van de herbenoeming 

van Remko Berkel bekend te maken. Er zijn geen bezwaren of onthoudingen. 

 

➔ Besluit: Remko Berkel is unaniem gekozen tot bestuurslid segment 3. 

 

De leden van segment 3 worden verzocht om hun bezwaar tegen of onthouding van de benoeming 

van Boukje Wapstra bekend te maken. Er zijn geen bezwaren of onthoudingen. 

 

➔ Besluit: Boukje Wapstra is unaniem gekozen tot bestuurslid segment 3. 

 

Verkiezing van de voorzitter van de NUVO 

 

Per segment wordt verzocht hun bezwaar tegen of onthouding van de benoeming van Norbert 

Hofstede tot voorzitter van de NUVO bekend te maken. Er zijn geen bezwaren of onthoudingen. 

Alle segmenten stemmen in. 

 

➔ Besluit: Norbert Hofstede is unaniem gekozen tot voorzitter van de NUVO 
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Verkiezing van lid van de verkiezingscommissie namens segment 3 

 

De leden van segment 3 worden verzocht om hun bezwaar tegen of onthouding van de herbenoeming 

van Remko Berkel voor de verkiezingscommissie bekend te maken. Er zijn geen bezwaren of 

onthoudingen. 

 

➔ Besluit: Remko Berkel is unaniem gekozen tot lid van de verkiezingscommissie namens 

segment 3. 

 

De Rob Tokkie gaat de voorzittershamer overdragen aan Norbert Hofstede. Alvorens hij dat doet 

bedankt hij de NUVO voor het vertrouwen dat in hem gesteld is. Hij is 11 jaar bestuurslid geweest. Hij 

is penningmeester geweest en de laatste 3 jaar was hij voorzitter van de NUVO. Hij ziet dat de NUVO 

meerwaarde heeft voor de optiekondernemers. Hij dankt de NUVO-medewerkers en de directie. Hij 

dankt de collega-organisaties OVN en ANVC voor de samenwerking. Ook dankt hij de 

inkooporganisaties Centrop en Optitrade. 

 

Norbert Hofstede stelt zich voor. Hij is met zijn zus eigenaar van Hofstede Optiek. Het is een 

familiezaak die al sinds 1903 bestaat. Hij is als bestuurder al langer betrokken. Zo was hij eerst 

voorzitter van de optiekcommissie HBA. Sinds 2018 is hij bestuurder bij de NUVO. Hij wil kijken naar 

de NUVO op de lange termijn. Voordat hij verder gaat met de vergadering wil hij de leden van de 

NUVO vragen om akkoord te gaan met de benoeming van Ronald Renauld en Rob Tokkie tot erelid 

van de NUVO. Ronald Renaud was al 13 jaar bestuurslid bij de NUVO. Hij was tevens vicevoorzitter. 

Het was een zeer goede en ervaren bestuurder. Hij is nauw betrokken geweest bij de notitie oogzorg 

in het optiekbedrijf. Rob Tokkie was sinds 2018 voorzitter. Norbert kent Rob als pietje precies en 

bijzonder betrokken. Hij is een van de grondleggers van het sectorplan Optiek. Norbert vraagt de 

leden of bezwaar tegen of onthouding van de benoeming Rob en Ronald tot erelid kenbaar te maken. 

Er zijn geen bezwaren of onthoudingen. 

 

➔ Besluit: Rob Tokkie en Norbert Hofstede worden unaniem gekozen tot erelid van de NUVO. 

 
6. Jaarverslag 2020 

 
De voorzitter brengt het jaarverslag 2020 in stemming per segment. Geen van de segmenten heeft 

bezwaar of onthouding. 
 

➔ Besluit: Het jaarverslag 2020 wordt unaniem vastgesteld. 

 
 

7. Vaststellen financiële jaarstukken 2020 
 

Serge Greving geeft een toelichting op de financiële jaarstukken 2020 inclusief de prognose van dit 

jaar. Door corona zijn de opbrengsten van de NUVO-academie en het Optiekcentrum lager. De kosten 
zijn ook lager. De extra kosten in verband met corona zijn ten laste gekomen van de reserve in 2020 

en deze worden in 2021 weer aan de reserve toegevoegd. 
Na deze toelichting brengt de voorzitter de financiële jaarstukken 2020 in stemming per segment. 

Geen van de segmenten heeft bezwaar of onthouding. 

 

➔ Besluit: De financiële jaarstukken 2020 worden unaniem vastgesteld. 

 
8. Vaststellen contributie 2022 

 

Serge Greving licht toe dat de contributie conform het reglement geïndexeerd wordt met de 
consumentenprijsindex over 2020 (1,3%). Voor een sluitende begroting is een verhoging van 1% 



Concept   

5 
 

noodzakelijk. Na deze toelichting brengt de voorzitter de contributie 2022 in stemming per segment. 

Geen van de segmenten heeft bezwaar of onthouding. 
 

➔ Besluit: De contributie 2022 wordt unaniem vastgesteld. 

 

9. Vaststellen begroting 2022 

 
Serge geeft een toelichting op de begroting. De OVN heeft de huur opgezegd waardoor er minder 

inkomsten zijn. Er is sprake van negatieve rente. Er zijn minder leden door samenvoeging van 
afzonderlijke leden tot onder andere de Eyecare groep. Marc Asselbergs vraagt waarom de OVN de 

huur heeft opgezegd. Rob Tokkie licht toe dat OVN een pand gaat huren bij verenigingen die dichter 

bij de zorg zitten. Ook om praktische redenen wilde de OVN weg. De link met de zorg konden wij niet 
bieden. Marc geeft aan dat optometrie ontstaan is uit de optiek en dat het verstandig is om een goede 

band te houden met de OVN. Norbert Hofstede zegt dat optometrie op de agenda van de NUVO staat 
en dat hij op korte termijn koffie gaat drinken met de voorzitter van de OVN Gabriëlle Janssen. 

De voorzitter brengt vervolgens de begroting 2022 in stemming. Geen van de segmenten heeft 
bezwaar of onthouding. 

 

➔ Besluit: De begroting 2022 wordt unaniem vastgesteld. 

 

10. Verzoek tot afwijken termijn ALV 
 

Elk jaar wordt verzocht om af te wijken van de termijn wanneer de ALV plaats moet vinden (binnen 5 

maanden na afloop kalenderjaar). De achtergrond is dat het voorjaar te vroeg is om ook de begroting 
te behandelen. Geen van de segmenten heeft bezwaar of onthouding. 

 
➔ Besluit:  Het verzoek tot afwijken is akkoord. 

 

11. Rondvraag 
 

Ronald Renaud maakt van de gelegenheid gebruik om iedereen te bedanken. Hij is vereerd met ere-
lidmaatschap. Hij bedankt de voorzitter. Hij heeft met veel plezier en interesse in het NUVO-bestuur 

gezeten. Het doet hem plezier dat jonge mensen toetreden tot het NUVO-bestuur. 

 
Marc Asselbergs geeft aan dat de NUVO er goed voor staat en bedankt het bestuur. Hij wenst de 

nieuwe bestuursleden veel succes. 
 

12. Sluiting 
 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 21.00 uur af. 

 


