JAARVERSLAG VAN DE SECRETARIS 2018
Inleiding:
Het jaar 2018 was voor de vereniging een veel bewogen jaar met niet alleen positieve ontwikkelingen.
Helaas bleek verschil van inzicht de vereniging meer te teisteren dan voor de vereniging goed was.
Toch waren er ook vele positieve activiteiten en ontwikkelingen die het jaar 2018 kenmerkten. De
zowel negatieve als positieve hoofdlijnen zullen in dit jaarverslag worden beschreven.
Onenigheid in de club:
2018 was voor NOA een veel bewogen jaar! Bestuurlijke onrust over het te voeren beleid van de
vereniging heeft NOA geen goed gedaan. Het bestuur van de Hoofdsector Plafond- & Wandmontage
stapte collectief op en de Hoofdsector Natuursteen dreigde de vereniging geheel te verlaten. Het
succes dat de vereniging vele jaren heeft gekenmerkt dreigde met een pennestreek ongedaan te
worden gemaakt. Op 12 oktober 2018 werd de Ledenraad over de problemen in de vereniging
geïnformeerd. De Ledenraad besloot een commissie samen te stellen die de problemen fundamenteel
zou onderzoeken. Diverse belanghebbenden werden geïnterviewd en in december presenteerde de
commissie zijn bevinden aan de Ledenraad. De commissie meende dat door de onenigheid in het
bestuur, die bestuursleden niet meer in staat waren de vereniging op een succesvolle manier te
leiden. Het bestuur trok zijn conclusies en alle bestuursleden stelden collectief hun functies ter
beschikking. Om de continuïteit van beleid en “on-going concern” wel te waarborgen verklaarden vijf
bestuursleden te weten Hendrik Ruys, Fekke Haringsma, Jaring Roosma en Eric van der Zande
aangevuld met Jan van Strijp zich bereid om lopende zaken waar te nemen tot het moment dat er een
nieuw bestuur zal worden verkozen. Over wat er moest gebeuren ten aanzien van het secretariaat
waren aan het eind van het verslagjaar besprekingen nog gaande. Het rapport was er op gericht dat
meer eenheid in de vereniging ging ontstaan. Er was sprake van een eerste de-escalatie van
gebeurtenissen, zodat er weer over een begin van eenheid kon worden gesproken. Toch zal de
vereniging nog vele maanden in het nieuwe jaar nodig hebben om weer te kunnen spreken van een
eenheid in de vereniging en goede onderlinge contacten weer volledig te herstellen.
Vraag naar gekwalificeerde arbeid op de agenda:
In tijden van de economische crisis stroomden vele duizenden arbeidskrachten de bedrijfstak uit. In
een tijdsbeslag van slechts enkele jaren is het tij volledig om geslagen. Ook de afbouw wordt
geteisterd door krapte op de arbeidsmarkt. Velen wensten zich dat mensen die tot zeer recent in de
afbouw werkzaam waren weer naar de bedrijfstak zouden kunnen terugkeren. Voor een deel lukt dat
maar voor een veel groter deel hebben de mensen buiten de bedrijfstak werk gevonden. Als we ook
nog eens rekening houden met de vergrijzing dan wordt de behoefte aan nieuwe instroom alleen maar
groter. Daarom stonden onderwijs en arbeidsmarktbeleid in het afgelopen jaar prominent op de
agenda. Op 17 april presenteerden AFNL en NOA een gezamenlijk rapport over de kwaliteit van het
onderwijs in de bedrijfstak. Aandacht voor kleinschalige opleidingen, het opzetten van een zogenaamd
samenwerkingscollege en activiteiten om (zij)instroom te bevorderen waren aanbevelingen die uit het
EIB-rapport volgden. De bedrijfstak liet de oproep om aandacht te besteden aan de benodigde
instroom van maar liefst 8.000 mensen in een relatief korte periode van slechts enkele jaren niet links
liggen. Werkgevers en werknemers konden instemming betuigen met een tiental voorstellen die allen
tot doel hebben om de instroom te verbeteren. Het bezoeken van vmbo-scholen, het marketingplan,
gastlessen, het opleiden van leermeesters, een bezoek aan bedrijven door tien ambassadeurs die
door geheel Nederland verspreid opereren zijn slechts een klein aantal voorbeelden van de
initiatieven die in 2018 werden geïnitieerd. De toekomst zal moeten uitwijzen of het instroomplan
afbouw voldoende resultaat genereert.
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Nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst voor de periode 2018-2019:
Aan het begin van het verslagjaar kwamen vakbonden en NOA overeen om wederom een nieuwe
collectieve arbeidsovereenkomst voor de bedrijfstak af te sluiten. Naast afspraken over stijging van het
loon was ook de intentie om te komen tot de ontwikkeling van een nieuwe functiestructuur een
belangrijk onderdeel van de afspraken voor de arbeidsvoorwaarden in de jaren 2018 en 2019.
Duidelijk was dat na jaren van terughoudendheid er ook een grotere bereidheid was om werknemers
ook een stijging van loon toe te kennen. Met uiteraard een kritisch oog voor de kostenstijgingen ging
de Ledenraad op 17 maart akkoord met de inhoud van de nieuwe cao-Afbouw voor de jaren
2018-2019.
Wel integratie maar niet volledige harmonisatie cao-Afbouw met cao-Natuursteen:
In 2016 zijn NOA en ABN met elkaar gefuseerd. Vanaf dat moment is NOA ook de
werkgeversorganisatie geworden die voor de sector natuursteen de cao afsluit. ABN sloot echter altijd
zelfstandig de cao af voor de bedrijfstak natuursteen met de vakbonden. Die taak is door NOA
overgenomen. Cao-partijen besloten dan ook dat het gewenst was dat de cao-natuursteen in de
cao-Afbouw zou worden opgenomen. Dat is echter een operatie die niet zo eenvoudig is. Aan
arbeidsvoorwaarden zijn kosten verbonden. Een complete harmonisatie zou voor werkgevers tot
ongewenste gevolgen leiden. Dat is de reden dat zeer zorgvuldig naar de overeenkomsten en
verschillen tussen de cao’s is gekeken. Daar waar harmonisatie mogelijk was werd daartoe besloten.
Daar waar dat nog niet kon besloten partijen verschillen te handhaven. Voorbeelden daarvan zijn
bijvoorbeeld arbeidstijden en ATV-dagen. In de toekomst zal verder worden bezien of verschillen
moeten worden gehandhaafd dan wel moeten worden overbrugd.
Samenwerking tussen industrie en plafond- en wandbedrijven:
Op dit terrein liep de sector Plafond- & Wandmontage in vergelijking met andere sectoren voor op. In
2017 werd een begin gemaakt met de samenwerking met de NVF, een organisatie waarin belangrijke
fabrikanten uit de plafond- en wandsector georganiseerd zijn. Door Jean-Paul Tremeo werd een
rapport opgesteld van een aantal gebieden waar samenwerking zou kunnen worden geïntensiveerd.
Prioriteiten werden gelegd op de gebieden “update handboek droge afbouw”, klachtenafhandeling,
opleiding en scholing en positionering van de bedrijfstak. In 2018 werd verder gewerkt aan de
implementatie van de voorstellen. Zo vond in november de uitreiking van de zogenaamde BBE-award
plaats.
Algemene Ledenvergadering met het varen op botters:
Op 2 juni 2018 vond in Huizen de jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV) van de vereniging
plaats. Dit keer hadden we een bijzondere locatie te weten bij de bottervereniging te Huizen. De
ledenvergadering vond bij wijze van tussen de kotters plaats. De bestuursleden Nijmeijer
(penningmeester) en Elfrink (bestuurslid) werden herkozen. Daarnaast werden algemene punten zoals
het jaarverslag van de secretaris, vaststelling jaarrekening en decharge van het bestuur soepel
afgehandeld. Na de verplichtingen van de ALV werden de aanwezigen opgesplitst in diverse groepen
en kon de wedstrijd tussen de kotters van start gaan. Na afloop werd tijdens een borrel en barbecue
uitgebreid na gesproken over het evenement. De vereniging kon terugblikken op een goede ALV met
een leuke bottertocht en een zeer gezellige nazit.
Arbeidsomstandigheden en Volandis:
In het verleden was de stichting Arbouw verantwoordelijk voor het beleid arbeidsomstandigheden in
de bedrijfstak afbouw. Toen door de cao-partijen in de bouw echter werd besloten ARBOUW op te
heffen rees de vraag op welke manier de Afbouw met arbeidsomstandighedenbeleid in de bedrijfstak
zou moeten omgaan. Immers, het onderzoek naar arbeidsomstandigheden maar ook de periodieke
arbeidskundige onderzoeken van werknemers zijn van groot belang om werkenden in de bedrijfstak
gezond de pensioengerechtigde leeftijd te laten bereiken. Partijen besloten in eerste instantie om met
Volandis een overeenkomst voor bepaalde tijd aan te gaan. Niet op alle terreinen werd de
dienstverlening als bevredigend ervaren.
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Algemeen was het gevoelen dat de identiteit van onze bedrijfstak in het beleid als onvoldoende werd
ervaren. Gelukkig bleek ook Volandis gevoelig voor de kritiek uit onze hoek. Sectorspecifieke
elementen in de zogenaamde PAGO-keuringen konden worden toegevoegd en tevens wordt bij de
keuringen ook door verwezen naar de tweedelijnsdienstverlening in de bedrijfstak afbouw.
Politiek en de stichting AFNL-NOA:
De politieke lobby van NOA is onder gebracht in de stichting AFNL-NOA. Deze stichting staat onder
voorzitterschap van voormalig Tweede Kamerlid Sharon Gesthuizen. Een hoogtepunt vormde dit jaar
de bijeenkomst in perscentrum Nieuwspoort in bijzijn van Tweede Kamerleden van VVD, CDA, D’66
en ChristenUnie. Ook werden in het verslagjaar diverse werkbezoeken gebracht aan de Tweede
Kamerleden of kwamen Tweede Kamerleden op bezoek bij bedrijven in de afbouw. Diverse
onderwerpen sierden ook in 2018 de agenda van AFNL-NOA. De voorstellen over de arbeidsmarkt in
balans, de verlaging van de btw, de MKB-toets, de problematiek over ZZP’ers maar vooral ook het
pensioendebat hielden AFNL-NOA in beweging. Helaas konden we niet op alle terreinen direct
resultaat boeken maar AFNL-NOA blijft zich inzetten voor de behartiging van politieke belangen van
ondernemers in het midden- en kleinbedrijf van de bouwnijverheid.
Wederom een succesvolle Vloerendag in Veenendaal:
Het is inmiddels een traditie. Ieder jaar of iedere twee jaar vindt in Veenendaal de Vloerendag plaats.
Exposanten uit alle geledingen van de vloerenwereld komen samen met bedrijven om de
ontwikkelingen in de bedrijfstak te bespreken. Ook in 2018 kon van een succesvolle dag worden
gesproken die ook dit jaar weer plaatsvond in de praktijkruimte van ons Afbouwcentrum te
Veenendaal. De opkomst was misschien iets minder dan vorig jaar maar dat deed aan het algemeen
gevoelens van tevredenheid niets af.
Opleidingen en cursussen voor ondernemers in het winterprogramma:
Ook in 2018 werd er weer een volledig ondernemersopleidingsprogramma afgewerkt. Er waren
wederom voldoende aanmeldingen om het programma af te werken. Er was ook aandacht voor losse
cursussen. Onderwerpen als VOL-VCA, klimmateriaal, gipsplaten wanden en plafonds, keurmeester
elektrische machines, veel voorkomende problemen bij kunststofvloeren, fotografie met smartphones,
verplichte RI&E, decoratieve pleisters in de badkamer, schade aan vloeren en gevolgen
vloerafwerking, meesterlijk overtuigen en veel voorkomende schades in de droge afbouw passeerden
allemaal de revue. In vergelijking met andere jaren kon van een toenemend aantal cursisten worden
gesproken.
Samenwerking met BOVATIN in snelheid vertraagd:
De verschillen van inzicht over het te voeren beleid binnen NOA hadden ook hun weerslag op de
discussie met de Bond van Tegelzetters in Nederland over de samenwerking met NOA. Als er een
eigen club in vuur staat is het niet verstandig en wenselijk om verder te praten over samenwerking en
zelfs fusie met een partner. In goed onderling overleg met het bestuur van BOVATIN werd besloten
dat de snelheid in samenwerking moest worden vertraagd. NOA bleef secretariaatswerkzaamheden
voor BOVATIN verzorgen. Ook verleenden wij daar waar mogelijk ondersteuning aan de
ledenwerfcampagne en discussie over de mogelijke overheveling van BOVATIN leden naar de
cao-Afbouw. Discussies over de fusie werden echter op dit moment in de ijskast geplaatst. Hoewel er
geen discussie bestaat over de gewenste samenwerking met BOVATIN vond zowel NOA als
BOVATIN dat wij voorlopig in een lagere versnelling de samenwerking moeten voortzetten.
Toekomst van de Afbouw:
Enkele jaren geleden werd het project “Toekomst van de Afbouw” gestart. De vraag werd gesteld op
welke manier wij ondernemers kunnen bijstaan in het streven naar antwoorden op de vragen van de
toekomst. Een actualisatie van het project was en is gewenst. Daarom besloot het NOA-bestuur het
bureau USP opdracht te geven om nieuwe trends en ontwikkelingen per bedrijfstak van de binnen
NOA actieve sectoren in beeld te brengen.
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Dat rapport werd op 12 oktober gepresenteerd tijdens een druk bezochte bijeenkomst in Kasteel de
Haar te Haarzuilens. Diverse aanbevelingen volgden uit het rapport die ook in de komende maanden
ter hand moeten worden genomen.
Nieuwe arbiters bij Raad van Arbitrage in bouw en de geschillencommissie afbouw:
NOA heeft het recht om arbiters te mogen voordragen bij de Raad van Arbitrage bij de bouwnijverheid.
Om leeftijdsredenen moesten de arbiters Jan van Strijp en Piter de Vries aftreden. In eerste instantie
werd Onno de Vries benoemd als nieuwe arbiter. Enkele maanden later volgde de benoeming van
Hermen de Hek. Daardoor heeft iedere sector binnen NOA een arbiter met specifieke deskundigheid
op een vakterrein. Ook bij de geschillencommissie Afbouw was er sprake van een nieuw gezicht. Door
Bart Westenbroek, jurist bij het TBA, kwam de geschillencommissie versterken als commissielid.
Onderzoek naar nieuwe functiestructuur in cao:
In het gehele verslagjaar is NOA druk geweest met het onderzoek naar een nieuwe functiestructuur.
Eigenlijk bestond het voornemen om te kijken naar een nieuwe functie- en loonstructuur. Doordat NOA
en vakbonden van mening verschilden over de beoordelingssystematiek van werknemers bleek het
niet mogelijk om overeenstemming te bereiken over een nieuwe loonstructuur. Tegelijkertijd
constateerden partijen dat de bestaande functiestructuur in de cao achterhaald is. Het betreffende
gebouw dateert uit de jaren ’90 van de vorige eeuw en voldoet niet meer aan de moderne eisen des
tijds. Daarom bestond er wel een brede consensus over de noodzaak om de functies in de cao te
moderniseren. Na de inventarisatie van bestaande en nieuwe functies bij bedrijven volgde vervolgens
de waardering van de functies op basis van het bestaande loongebouw. Hoewel in het verslagjaar
belangrijke stappen werden gezet om te komen tot algehele overeenstemming was dat op
31 december 2018 nog niet gerealiseerd. Naar verwachting zal in 2019 de discussie worden afgerond.
De oorspronkelijk voorziene datum van 1 januari 2019 werd als gevolg van de opgetreden vertraging
verschoven naar 1 mei 2019.
Algemene ledenvergadering en bijeenkomsten Ledenraad in 2018:
De vergaderingen en bijeenkomsten van de Ledenraad en de Algemene Ledenvergadering vonden in
2018 plaats op de volgende data:
17 maart 2018
2 juni 2018
12 oktober 2018

Ledenraad te Den Haag
Algemene Ledenvergadering te Huizen
Ledenraad in Kasteel Haarzuilens te Haarzuilen

De Ledenraad van 17 maart vond plaats in het perscentrum Nieuwspoort van de Tweede Kamer. De
reden was dat na afloop van de Ledenraad in een gezamenlijke bijeenkomst met AFNL het rapport
over onderwijs werd besproken in bijzijn van Tweede Kamerleden van VVD, CDA, D’66 en
Christen Unie. De algemene ledenvergadering van 2 juni vond plaats te Huizen en werd
gecombineerd met bottertocht en barbecue na afloop. De laatste vergadering van de Ledenraad in
2018 vond plaats op 12 oktober in Kasteel Haarzuilens. Na afloop van deze bijeenkomst werd veel
aandacht geschonken aan het USP-rapport “Toekomst van de Afbouw”.
Leden NOA
Stukadoren & Afbouw
Vloeren & Terrazzo
Plafond- & Wandmontage
Natuursteen
Totaal

2017
1034
250
202
155
1641

2018
1017
242
189
104
1552

Begunstigende leden

78

77
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MENSEN DIE DE NOA GEZICHT GEVEN
Achter de façade van de statutair in Utrecht gevestigde volledig rechtsbevoegdheid bezittende
vereniging NOA gaan mensen van “vlees en bloed” schuil. Bestuurders, werknemers en leden van
onze organisatie vormen het gezicht van NOA. In 2018 hebben de volgende personen een belangrijke
rol gespeeld in het beleid van onze vereniging:
Hoofdbestuur
In 2018 traden in het Hoofdbestuur mutaties op. Op grond van het rooster van aftreden traden tijdens
de Algemene Ledenvergadering van 2 juni 2018 de heren Nijmeijer (penningmeester) en Elfrink
(bestuurslid) af. Beide bestuursleden werden in hun functie herkozen. In september gaf de heer
Nijmeijer aan te willen aftreden als penningmeester van de vereniging. Door de interne verwikkelingen
die hebben plaatsgevonden meende het bestuur zijn functie collectief te moeten neerleggen. Om de
continuïteit van beleid wel te kunnen waarborgen bleef een vijftal bestuursleden bereid om tot de
verkiezing van een nieuw bestuur aan te blijven als bestuurslid. Hoewel alle bestuursleden de functies
ter beschikking hebben gesteld betekent dit niet dat het bestuur collectief is aangetreden. Vijf
bestuursleden waren bereid om in het belang van de continuïteit de werkzaamheden voort te zetten,
terwijl de andere bestuursleden de werkzaamheden hebben opgeschort. Materieel betekent dat het
volgende. Op 1 januari 2018 kende het bestuur de volgende samenstelling:
De heer ing. H.J. Ruys MBA
De heer H. Boeve
De Heer W. Slotboom
De heer H.D. Nijmeijer MBA
De heer B.A.P. Briels
De heer P.B.J.M. Elfrink
De heer F.H. Haringsma
De heer J. Roosma
De heer E.L.Th. van der Zande

voorzitter
vicevoorzitter
vicevoorzitter
penningmeester
bestuurslid
bestuurslid
bestuurslid
bestuurslid
bestuurslid

Op 31 december 2018 waren de volgende personen aangewezen om de lopende zaken binnen de
vereniging te blijven waarnemen tot het moment dat een nieuw bestuur is verkozen:
De heer ing. H.J. Ruys
De heer E.L.Th van der Zande
De heer F.H. Haringsma
De heer J. Roosma
De heer Ir J.A.A. van Strijp

voorzitter
bestuurslid
bestuurslid
bestuurslid
adviseur

De volgende bestuursleden zijn formeel in functie, maar hebben aan gegeven de werkzaamheden op
te schoren tot het moment dat een nieuw bestuur is verkozen:
De heer H. Boeve
De heer W. Slotboom
De heer B.A.P Briels
De heer P.B.J.M. Elfrink
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Dagelijks bestuur
Op grond van de statuten kent de vereniging een dagelijks bestuur. Feitelijk bestaat er echter geen
dagelijks bestuur, omdat het orgaan niet meer bijeenkomt. Statutair bestaat het dagelijks bestuur uit
tenminste de volgende functionarissen:
De heer ing. H.J. Ruys MBA
De heer H. Boeve
De Heer W. Slotboom

voorzitter
vicevoorzitter
vicevoorzitter

Het secretariaat
In het verslagjaar traden in de samenstelling van het secretariaat een aantal wijzigingen op. Op
5 februari trad mevrouw G. van Blotenburg in dienst als secretaresse directie- en
beleidsmedewerkers. Op 1 mei trad mevrouw C. Willems in dienst als manager verenigingszaken.
Mevrouw G. Janssen trad met ingang van 1 oktober in dienst als telefoniste/receptioniste van NOA.
De heer B. van der Vorst trad op 1 september 2018 in dienst als manager verenigingszaken. Vanwege
haar pensionering trad mevrouw G. van Asselt op 1 november uit dienst van NOA. De heer Elzinga
trad op 1 december 2018 uit dienst als directeur operations. Op 31 december 2018 kende het
secretariaat van NOA de volgende samenstelling:
De heer mr. drs. F.Th.M. Rohof CPL
De heer G. van der Meulen
De heer G. van de Bovenkamp
Mevrouw J. Oussoren
De heer R. van Boxtel
Mevrouw C Willems
De heer B. van der Vorst
Mevrouw E. Litjes - Scholten
Mevrouw G. van Blotenburg
Mevrouw E. van Aken
Mevrouw J.C. Reede
Mevrouw D. van Ommeren
Mevrouw G. Janssen
Mevrouw M.H. van der Garde
Mevrouw M.M.H. van de Kant
Mevrouw M.A. Willemse-Dijkhorst
De heer H.L. van Son

algemeen directeur/secretaris
beleidssecretaris collectieve belangenbehartiging en
individuele voorlichting
beleidsmedewerker financiën en interne zaken
administratief medewerker algemeen
manager verenigingszaken
manager verenigingszaken
manager verenigingszaken
officemanager directie- en bureausecretariaat
secretaresse directie- en beleidsmedewerkers
beleidsmedewerker projecten, marketing en
communicatie
medewerker projecten, marketing en communicatie
receptionist/administratief medewerker
receptionist/administratief medewerker
medewerker bedrijfsrestaurant
medewerker bedrijfsrestaurant
medewerker bedrijfsrestaurant
conciërge

Ledenraad
Ten aanzien van de samenstelling van de Ledenraad per 31 december kan het volgende worden
aangegeven.
-

-

Iedere regio kan drie leden uit de in de betreffende regio woonachtige/gevestigde leden van de
Hoofdsector Stukadoren & Afbouw afvaardigen. De in het gebied gevestigde afdelingen hebben
echter het recht om twee van deze drie leden gezamenlijk aan te wijzen.
Iedere regio kan één lid van de in de betreffende regio woonachtige/gevestigde leden van de
Hoofdsector Vloeren & Terrazzo afvaardigen.
Iedere regio kan één lid van de in de betreffende regio woonachtige/gevestigde leden van de
Hoofdsector Plafond- & Wandmontage afvaardigen.
Iedere regio kan één lid van de in de betreffende regio woonachtige/gevestigde leden van de
Hoofdsector Natuursteen afvaardigen.
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Regio Noord-Oost (Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel)
De heren J. Feenstra en T. Schuinder
Namens regio Midden (Utrecht en Gelderland)
Vacature en de heer R.H.A. Janssen
Namens regio Noord-West (Noord-Holland en Flevoland)
De heren L.G. den Nijs en V. Spakman
Namens regio Zuid-West (Zuid-Holland en Zeeland)
De heren M. Vlasblom en Y. Poortvliet
Namens regio Zuid-Oost (Limburg en Noord-Brabant)
Geen voordracht. Leden zijn door rechtstreekse verkiezingen gekozen.
De volgende leden zijn door rechtstreekse verkiezingen gekozen:
Namens regio Noord-Oost (Groningen, Friesland, Drenthe en Friesland):
Hoofdsector Stukadoren & Afbouw
De heer R. Jager
Hoofdsector Vloeren & Terrazzo
De heer J. van der Werf
Hoofdsector Plafond- & Wandmontage
Vacature
Hoofdsector Natuursteen
De heer P. Veenstra
Namens regio Midden (Gelderland en Utrecht):
Hoofdsector Stukadoren & Afbouw
De heer R. Olminkhof
Hoofdsector Vloeren & Terrazzo
Vacature
Hoofdsector Plafond- & Wandmontage
De heer R. Hoogenboom
Hoofdsector Natuursteen
De heer J. Ariës
Namens regio Noord-West (Noord-Holland en Flevoland):
Hoofdsector Stukadoren & Afbouw
Hoofdsector Vloeren & Terrazzo
Hoofdsector Plafond- & Wandmontage
Hoofdsector Natuursteen

De heer F. Vos
De heer L. Candido
De heer J. Buijs
De heer A.J. Swaalf

Namens regio Zuid-West (Zuid-Holland en Zeeland):
Hoofdsector Stukadoren & Afbouw
De heer Van Hoogdalem
Hoofdsector Vloeren & Terrazzo
De heer M.D. Rijsdijk
Hoofdsector Plafond- & Wandmontage
De heer J.M. de Braal
Hoofdsector Natuursteen
De heer S. Janse
Namens regio Zuid-Oost (Limburg en Noord-Brabant):
Hoofdsector Stukadoren & Afbouw
De heren J.P. Knapen, S.A.M. de Groot en
C.B.J.H. Legierse
Hoofdsector Vloeren & Terrazzo
De heer P. Giesberts
Hoofdsector Plafond- & Wandmontage
Vacature
Hoofdsector Natuursteen
De heer P. Kleijnen
Tot slot hebben namens de sectorverenigingen zitting in de Ledenraad:
Grootbedrijven
De heer Th. Wouters
OZP
De heer J.J. Spakman
Jong Management
De heer S.J.C. Kornuyt
TNA
De heer J.J. Maarschalkerweerd
VKL
Mevrouw H. van Oort
Het Neerlandsch Stucgilde
De heer A.J. van Delden
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Erevoorzitter
Op grond van zeer bijzondere verdiensten is de heer J.J.F. van de Kant bij zijn aftreden als voorzitter
in 2016 benoemd tot erevoorzitter van NOA. Gedurende meer dan 38 jaar was hij voor de vereniging
en bedrijfstak actief als bestuurslid en voorzitter van onze vereniging. Tevens vertegenwoordigde hij
NOA en rechtsvoorgangers in vele externe besturen en instanties en verdient daarom deze bijzondere
titel:
J.J.F van de Kant

Zeist

Ereleden en leden van verdienste
Door middel van de onderscheiding erelid en lid van verdienste worden de mensen die zich binnen
onze vereniging op een uitzonderlijke manier hebben gediend geëerd. Er traden in het afgelopen jaar
één wijziging op in het bestand van ereleden en leden van verdienste. Tijdens de
jaardag/Algemene Ledenvergadering van de Hoofdsector Natuursteen werd het aftredende
bestuurslid de heer N. Groot benoemd tot lid van verdienste van NOA. Op 31 december 2018 kende
NOA het volgende bestand aan ereleden c.q. leden van verdienste:
Ereleden
De heer G. Agricola
De heer F. Cristofoli
De heer B. ter Harmsel
De heer E.F. Engel
De heer L.G. den Nijs
De heer A. Olthof
De heer E. Ran
De heer M.J.G. de Rouw
De heer E.V. Spadon

Ouderkerk aan den Amstel
’s-Gravenhage
Raamsdonkveer
Zaandam
Heiloo
Deventer
‘s-Gravenhage
’s-Hertogenbosch
Leiden

Leden van Verdienste
De heer B. Eppinga jr.
De heer P.A. Fransen
De heer A. Krikke
De heer J.H. Mensen
De heer J.S. Poortvliet
De heer ing. P.J. de Vries
De heer J.A. Verschoor
De heer ir. J.A.A. van Strijp
De heer P.A. Smeets
De heer G.D.A. Grillo
De heer N. Groot

Alkmaar
Heerenveen
Franeker
Klazienaveen
Oudenhoorn
Moordrecht
Rotterdam
Baarle Hertog, België
Meerssen
Huissen
Heemskerk

AFNL-NOA
Als gevolg van de samenwerking tussen NOA en AFNL bestaat een stichting AFNL-NOA waarin
nadere afstemming van beleid plaatsvindt. In de samenstelling van onze afvaardiging trad in 2018
geen verandering op. Op 31 december 2018 hadden de volgende personen zitting in de stichting
AFNL-NOA:
De heer ing. H.J. Ruys MBA
De heer mr. drs. F.Th.M. Rohof CPL
De heer E.L.Th. van der Zande
De heer P.B.J.M. Elfrink
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Technisch Bureau Afbouw
In de afvaardiging van NOA in het bestuur van het Technisch Bureau Afbouw traden in het verslagjaar
geen wijzigingen op. Aan het einde van het verslagjaar 2018 bestond de NOA geleding in het bestuur
van het Technisch Bureau Afbouw uit de volgende personen:
De heer ing. H.J. Ruys MBA
De heer mr. drs. F.Th.M. Rohof CPL
De heer W. Slotboom

bestuurslid
bestuurslid
bestuurslid

Savantis
Onder de verzamelnaam Savantis gaan een aantal stichtingen schuil, te weten Savantis Vakcentrum,
LOF en de Stichting Examen Instelling. Deze stichtingen voeren de zogenaamde bovenwettelijke
taken uit die sociale partners in het belang achten voor de bedrijfstak. In de loop van het verslagjaar
fungeerde de heer J.J.F. van de Kant als werkgeversvoorzitter van alle tot Savantis behorende
rechtspersonen. Op 31 december 2018 hadden de volgende personen zitting in het bestuur van
Savantis Vakcentrum:
De heer J.J.F. van de Kant
De heer mr. drs. F.Th.M. Rohof CPL
De heer E.L.Th. van der Zande
Stichting LOF (Loopbaan en Ontwikkelingsfonds)
De stichting LOF houdt zich, zoals de naam aangeeft, vooral bezig met arbeidsmarktbeleid en
loopbaanontwikkeling. In het verslagjaar traden er geen mutaties op in de samenstelling van het
bestuur, zodat het bestuur op 31 december 2018 uit de volgende personen bestond:
De heer J.J.F. van de Kant
De heer E.L.Th. van der Zande
De heer mr. drs. F.Th.M. Rohof CPL
De Vakopleiding/Vakschool Afbouw
De Vakopleiding heeft tot taak om in nauwe samenwerking met Regionale Opleidingscentra
opleidingen te verzorgen voor de bedrijfstak afbouw. Namens NOA hadden de volgende personen op
31 december 2018 zitting in het bestuur van De Vakopleiding/Vakschool Afbouw:
De heer H.D. Nijmeijer
De heer E.L.Th. van der Zande
De heer J.J.F. van de Kant
De heer mr. drs. F.Th.M. Rohof

voorzitter
penningmeester
bestuurslid
bestuurslid

Vertegenwoordiging NOA cao-fondsen, APG en Bedrijfspensioenfonds voor de Bouw:
Cao-fondsen
In de afvaardiging van NOA in de cao-fondsen trad in het jaar 2018 een enkele wijziging op. Het
aftreden van de heer Nijmeijer had ook tot gevolg dat hij aftrad als bestuurslid van het O&O-fonds. De
volgende mensen hadden op 31 december 2018 zitting in de volgende besturen:
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Bedrijfspensioenfonds voor de Bouw:

Mevrouw R.A. Schoutsen

O&O-fonds:

De heer mr. drs. F.Th.M. Rohof CPL
De heer ing. H.J. Ruys MBA
De heer W. Slotboom
Vacature

Stichting SFB:
De heer mr drs F.Th.M. Rohof CPL heeft namens NOA zitting in het bestuur van de stichting SFB.
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