
 
 

 

 

1 

BIJLAGE 4 
6 
 

Financiële jaarstukken 2021 
 
 

Nederlandse Unie van Optiekbedrijven 

(Verkorte financiële informatie gebaseerd op de beoordeelde financiële overzichten over het verslagjaar). 
De jaarrekening 2021 is beoordeeld door Pyxis Accountants B.V te Bussum. De accountant heeft een 

positieve beoordelingsverklaring afgegeven. Omdat de jaarrekening 2021 van de Nederlandse Unie van  
Optiekbedrijven in beknopte vorm in deze toelichting op de agenda van de Algemene Ledenvergadering is 

opgenomen is het op grond van artikel 2:395 lid 2 BW niet toegestaan om de beoordelingsverklaring te 
vermelden. De volledige jaarrekening met beoordelingsverklaring ligt ter inzage op het kantoor van de 

vereniging. 

 
 

Balans per 31 december 2021 van de Nederlandse Unie van Optiekbedrijven 

in euro’s 

 

ACTIVA  31-12-2021 31-12-2020 

    

Vaste activa     

Pand Houten 1  1  

Overige materiële vaste activa 24.370  34.717  

 ------------  ------------  

Totaal materiële vaste activa 24.371  34.718  

Immateriële vaste activa 8.964  11.953  

 ------------  ------------  

  33.335  46.671 

Vlottende activa     

Voorraad mondkapjes 0  7.961  

Debiteuren 21.924  9.868  

Overige vorderingen en overlopende activa 55.451  54.655  

Liquide middelen 1.212.857  1.150.726  

 ------------  ------------  

  1.290.232  1.223.210 

  ------------  ------------ 

  1.323.567  1.269.881 
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Balans per 31 december 2021 van de Nederlandse Unie van Optiekbedrijven 

in euro’s 

 

 

PASSIVA 

  

  31-12-2021  31-12-2020 

Verenigingskapitaal     

Vrij besteedbaar verenigingskapitaal  941.610  889.301 

Reserve algemene branchebelangen 99.631  99.631  

Reserve voor diverse projecten 55.074  35.074  

Reserve branche- en consumentenonderzoek 30.000  0  

 --------------  --------------  

Bestemmingsreserves  184.705  134.705 

  ------------  ------------ 

  1.126.315  1.024.006 

Voorzieningen     

Voorziening onderhoud/inrichting 101.240  139.969  

Voorziening garantieverplichtingen 22.781  22.781  

 --------------  --------------  

  124.021  162.750 

Kortlopende schulden     

Crediteuren 28.669  23.045  

Overige schulden en overlopende passiva  44.562  60.080  

 ------------  ------------  

  73.231  83.125 

  ------------  ------------ 

  1.323.567  1.269.881 

  ========  ======== 
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Staat van baten en lasten over 2021 van de Nederlandse Unie van Optiekbedrijven. 

in euro’s  
 

Werkelijk Begroting Werkelijk 
2021 2021      2020 

Baten     
Contributies inclusief filiaaltoeslag  576.827 571.000 565.182 
NUVO-zalencentrum  22.385 32.000 24.814 

NUVO-academie  21.525 20.000 12.600 

NUVO-verzekeringsdienst  51.548 57.200 56.464 
Oculus/Optiekwijzer-advertenties   100.268 96.000 76.756 

Oculus abonnementen/knipoogjes  18.810 21.000 20.970 
Verhuur kantoorruimte  5.894 5.900 5.766 

Verkoop personeelsuren  1.418 0 0 
Renteopbrengst  -3.781 100 20 

  ------------ ------------ ------------ 

  794.894 803.200 762.572 
  ………… ………… ………… 

Lasten     
NUVO-zalencentrum  -9.046 -19.600 -16.742 

NUVO-academie  -12.433 -14.000 -9.540 

Oculus/Optiekwijzer  -63.763 -70.200 -58.328 
Beleidskosten  -39.856 -53.600 -45.788 

Ledencommunicatie  -7.558 -16.000 -7.166 
Bestuurskosten  -34.489 -40.000 -35.760 

Directie/personeel  -419.596 -430.300 -444.324 
Verenigingskosten  -7.480 -15.900 -6.981 

Huisvestingskosten  -79.633 -79.300 -71.632 

Algemene kosten  -54.449 -61.700 -54.580 
  ------------ ------------ ------------ 
  -728.303 -800.600 -750.841 
  ………… …………… ………… 

  ------------ ------------ ------------ 

Resultaat voor bijzondere baten en lasten  66.591 2.600 11.731 
          -------- ------- --------- 

     
Bijzondere baten en lasten     

Vrijval reservering geschillencommissie  15.653 0 0 

Vrijval reservering branche-/consum. onderzoek  7.565 0 0 
Verkoopopbrengst website Ziewatjekan  12.500 0 0 

Kosten i.v.m. coronapandemie                0 0 -31.162 
  ------------ ------------ ------------ 

Per saldo bijzonder baten (2020: last)  35.718 0 -31.162 
  --------- 

 

-------- -------- 

Resultaat na bijzondere baten/lasten 
transporteren 

  
102.309 

 
2.600 

      
         -19.431 
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Resultaat na bijzondere baten/lasten 

transport 

 Werkelijk 

2021 
 

 

        102.309 

Begroting  

2021 
 

               

                2.600 

  Werkelijk          

2020 
      

        

         -19.431 
     

Toevoeging aan bestemmingsreserves 
Reserve diverse projecten (in 2020:onttrekking) 

  
-20.000 

 
0 

 
20.000 

Reserve branche-/consumenten onderzoek  -30.000 0 0 
  ----------- ------------ ------------ 

Resultaat   52.309 2.600 569 

(mutatie vrij besteedbaar verenigingskapitaal)          =====   =====  ===== 
 

 
Vergelijking van de baten en lasten met de begroting  

 

Zoals uit het overzicht van baten en lasten blijkt, zijn er afwijkingen tussen de werkelijke baten en lasten 
en de begrote baten en lasten. Bij een begroot overschot van € 2.600 bedraagt het werkelijk overschot 

€ 52.300  (verschil  € 49.700). 
 

De relevante afwijkingen (in euro’s)  lichten wij hieronder toe ( - = lager batig saldo) . 
  

Contributies 

 
 

5.800 

De contributievaststelling geschiedt aan de hand van de omzetopgaven van de leden.   
  

NUVO - zalencentrum(opbrengsten) -9.600 
In de begroting 2021 was rekening gehouden met een lagere opbrengst door de 

coronapandemie. Desondanks is de opbrengst lager dan begroot  

 

  
NUVO-academie (opbrengsten)  1.500 

In de begroting 2021 was rekening gehouden met een lagere opbrengst door de 
coronapandemie. Opbrengst is hoger dan begroot 

 

  

NUVO-verzekeringsdienst -5.600 
Provisie-opbrengst lager dan begroot omdat de compensatie die de NUVO ontving van 

de verzekeringsdienst voor de verplichte BTW-afdracht is komen te vervallen. 

 

  

Oculus- en Optiekwijzeradvertenties incl. online 4.200 
Opbrengst hoger dan begroot. Extra inspanning van NUVO en mediabureau heeft 

vruchten afgeworpen 

 

  
Oculus abonnementen/knipoogjes 

Opbrengst lager dan begroot. In deze post is ook de begrote opbrengst van € 1.500 
opgenomen die de beurs Opti-München betaalt aan de NUVO voor promotie. In 2021 is 

de beurs geannuleerd i.v.m. corona. 

-2.200 

 
Transporten                                                                                                                          

 
 

 

--------- 
-5.900 
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Transport                                                                                                                                   

 

-5.900 

Verkoop personeelsuren 1.400 

Opbrengst hoger dan begroot. Verkoop personeelsuren aan SIPO was niet begroot.  
  

Rente-opbrengst -3.900 

Opbrengst lager dan begroot door de negatieve rente die banken in rekening brengen.  
  

NUVO-zalencentrum (kosten) 
Kosten lager dan begroot in verband met minder verhuur door de coronapandemie en 

door lagere afschrijvingskosten audio-visuele apparatuur. 

10.600 

  

NUVO-academie (kosten) 

Kosten lager dan begroot.  

1.600 

  

Oculus/Optiekwijzer (kosten)   
Kosten lager dan begroot voornamelijk door lagere druk-, verzend- en opmaakkosten  

(€ 2.300) en door lagere kosten auteurs/fotografie dan begroot ( € 2.500). 

          6.400 

  
Beleidskosten        

Kosten lager dan begroot voornamelijk door lagere kosten ondersteuning Ziewatjekan-
campagne (€ 10.700; is overgenomen door SIPO), door geen reservering voor 

branche-en consumentenonderzoek (€ 5.000; is bestemmingsreserve voor gevormd), 
door hogere kosten Promotie NUVO-keurmerk/optiekbranche (- € 6.000), door lagere 

kosten Internationale contacten (ECOO) (€ 2.600) en door lagere kosten van  

derden (€ 1.000) 
 

13.700 

Ledencommunicatie  
Kosten lager dan begroot voornamelijk doordat er geen NUVO-meets zijn gehouden 

i.v.m. coronapandemie (€ 6.900) en door lagere kosten van digitale media ( € 1.500). 

8.500 

  
Bestuurskosten                                                                                                                          

Kosten lager dan begroot door minder vergader-, reis- en verblijfkosten (€ 2.800) en 
door minder overige bestuurskosten (€ 2.400). 

5.500 

  

Directie/personeel  
Kosten lager dan begroot voornamelijk door lager aantal fte’s (5,6) dan begroot (5,9) 

en door lagere reiskosten door thuiswerken i.v.m. coronapandemie. 

10.700 

  

Verenigingskosten  
Kosten lager dan begroot. Door coronapandemie geen “fysieke” ALV (€ 1.800), minder 

aanwezigheid op beurzen en minder ledenbezoek ( € 4.400). Lagere kosten extern 

juridisch adviseur ( € 1.200). 

8.400 

  

Huisvestingskosten  
Kosten hoger dan begroot.  -300 

  

 -------- 
  

Transporteren 56.700 
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Transport 56.700 

  

Algemene kosten  

Kosten lager dan begroot voornamelijk door lagere afschrijvingskosten computer/ 

inventaris (€ 2.900), lagere portikosten (€ 1.600), lagere kosten telefoon/internet  

(€ 900) en lagere computer- en administratiekosten(€ 900). 

7.300 

  

Bijzondere baten  

Betreft de volgende niet begrote posten: verkoopopbrengst website Ziewatjekan.nl aan 

Stichting Instroom Personeel Optiekbedrijven (SIPO) (€ 12.500), vrijval reservering 

geschillencommissie (€ 15.600) en vrijval reservering branche en consumenten-
onderzoek (€ 7.600). 

35.700 

  

Toevoegingen bestemmingsreserves 

De toevoegingen aan de bestemmingreserve diverse projecten (€ 20.000) en de 

bestemmingsreserve branche- en consumentenonderzoek (€ 30.000) waren niet in de 

begroting opgenomen. 

 

 -50.000 

  

 ----------- 

Per saldo bedraagt het verschil met de begroting 49.700 

        ===== 
  

 


