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JAARVERSLAG SECRETARIS 2016 

 

 

2016 Veelbewogen jaar in de geschiedenis van NOA 

2016 is zonder enige twijfel een veelbewogen jaar in de geschiedenis. Na 38 jaar, waarvan 35 jaar als 

voorzitter, droeg Jan van de Kant op 1 juli 2016 het voorzitterschap over aan Hendrik Ruys. Hoewel 

Jan als Erevoorzitter van de vereniging betrokken blijft bij NOA werd het vertrek van Jan als voorzitter 

en boegbeeld van de vereniging door velen als emotioneel ervaren. Belangrijk was ook de fusie met 

de Algemene Nederlandse Bond van Natuursteenbedrijven. De trotse branchevereniging met een 

geschiedenis van meer dan 116 jaar koos op zeer pragmatische gronden voor een fusie met NOA om 

de belangen van de leden nog beter te kunnen behartigen. Vele jaren van hartelijke contacten en 

intensieve samenwerking waren aan het fusiebesluit vooraf gegaan. Toen de besturen van NOA en 

ABN de wil om samen te gaan in één vereniging hadden geformuleerd, was het besluit tot juridische 

fusie een formaliteit. Dat werd zeker bevorderd door het wederzijds respect en het voornemen om de 

natuursteenbedrijven een eigen identiteit te laten behouden in de vereniging NOA. Het belangrijkste 

verenigingsevent in 2016 was zonder enige twijfel het grootschalige congres in het chique Hotel Huis 

ter Duin in Noordwijk. Minister Blok, VNO-NCW voorzitter Hans de Boer, PvdA Tweede Kamerlid John 

Kerstens, CNV-Vakmensen, voorzitter Piet Fortuin en natuurlijk onze eigen voorzitter Hendrik Ruys 

bemensten de forumdiscussie op de zaterdagmorgen om te delibereren over de Toekomst van de 

Afbouw. In het Louwman museum op de zaterdagavond nam de vereniging afscheid van Jan van de 

Kant als voorzitter van NOA. Op vrijdagmiddag vonden de historische ledenvergaderingen van NOA 

en ABN plaats waar het besluit tot juridische fusie werd bekrachtigd. Tijdens de beachparty met 

muzikale medewerking van Edsilia Rombley werd dat besluit goed gevierd. In 2016 was NOA 

natuurlijk het meest druk met individuele en collectieve belangenbehartiging van de leden van onze 

vereniging. Meer dan ooit werd op diverse fronten via het traditionele NOA-magazine, digitale 

nieuwsbrief, social media en andere media intensief gecommuniceerd met onze leden. De 

servicedesk van onze vereniging beantwoordde wederom duizenden vragen. Er werden talloze 

bijeenkomsten en cursussen georganiseerd om de informatieoverdracht naar aangesloten bedrijven te 

optimaliseren. Ook op het terrein van collectieve belangenbehartiging liet NOA zich niet onbetuigd. 

Diverse Tweede Kamerfracties, waaronder VVD, PvdA en CDA werden samen met onze partner 

AFNL bezocht. Het belang van het midden- en kleinbedrijf vraagt immers om een ander beleid. Ons 

verzet tegen de vreselijke Wet werk en zekerheid (Wwz) leidde zelfs tot een optreden van onze 

voorzitter Hendrik Ruys in het NOS-journaal. Ook in de bedrijfstak was er werk aan de winkel. Op 1 juli 

2016 werd door een besluit van cao-partijen in de bouwnijverheid de stichting ARBOUW opgeheven. 

De bedrijfstak heeft vooralsnog gekozen voor samenwerking met het instituut Volandis, maar of we 

dat op termijn blijven doen is de vraag. Onderwijs en opleidingen blijven bij voortduring vraagstukken 

waaraan we aandacht moeten besteden. De bedrijfstak moet zoveel mogelijk kunnen voldoen aan de 

vraag naar gekwalificeerd personeel. De VAR-verklaring werd vervangen door de Wet DBA. Sociale 

partners in de afbouw hebben onderling maar ook met de belastingdienst veel overleg moeten voeren 

over de inhoud van de modelovereenkomst. Toen er witte rook uit de schoorsteen van de 

belastingdienst kwam werden de regiobijeenkomsten, die NOA in het land over deze onderwerpen 

organiseerde, zeer goed bezocht. 

Op veel meer terreinen was NOA druk om belangen van ondernemers in de bedrijfstak te behartigen. 

In dit jaarverslag zullen we zeer globaal de belangrijkste gebeurtenissen aflopen. 

 

De episode Jan van de Kant als voorzitter van NOA komt ten einde 

We spreken 23 mei 1978. De jonge Jan van de Kant te Bunnik wordt gekozen als nieuw bestuurslid 

van NAVAS, rechtsvoorganger van NOA. De junior van het bestuur maakt indruk want op 23 mei 1981 

wordt Jan bij acclamatie gekozen tot de nieuwe voorzitter van de vereniging. Niemand kon toen 

bevroeden dat hij gedurende 13.192 dagen of iets meer dan 433 maanden als voorzitter van 

NAVAS/NOA het boegbeeld van ondernemers in de afbouw was. Jan gaf leiding aan de transformatie 

van een vereniging naar een moderne goed geoutilleerde brancheorganisatie. Niemand zal de 

verdiensten van Jan van de Kant kunnen betwisten. Het voorzitterschap van de vereniging werd 
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tijdens een formele receptie op 1 juli 2016 op het Slot Zeist overgedragen aan Hendrik Ruys. Naast 

lovende woorden van de nieuwe voorzitter, een met humor en leuke zelfspot doordrenkte speech van 

zoon Jeroen, nam Jan aan het einde ook het woord. Natuurlijk was ook deze toespraak niet van 

emotie ontbloot toen Jan zijn periode als voorzitter de revue liet passeren. In meer dan 35 jaren 

voorzitterschap heeft Jan van de Kant met talloze mensen samen gewerkt. Door het secretariaat van 

NOA werden aan belangrijke mensen van vakbonden, werkgeversorganisaties, politici en anderen 

benaderd om een bijdrage te leveren aan het boek Jan. Het boek werd geïllustreerd met foto’s en een 

belangrijke weergave van de belangrijkste gebeurtenissen in jaren van het voorzitterschap van Jan. 

Een exemplaar van het Liber Amicorum Jan werd aan het eind van de receptie aan alle bezoekers 

van de receptie ter beschikking gesteld. De receptie op 1 juli was niet de enige gelegenheid waarop 

afscheid van Jan werd genomen. Tijdens het congres van 9 tot en met 11 september stond de 

feestavond in het teken van het afscheid van Jan van de Kant als voorzitter. In het prachtige Louwman 

museum werd, omgeven door klassieke auto’s en met muzikale omlijsting van onder andere Xander 

de Buisonjé, 35 jaar voorzitterschap gememoreerd. Het was een fantastisch en  welverdiend 

eerbetoon aan een man voor 38 jaar toewijding aan een vereniging die anno 2017 nauwelijks of niet 

meer voorkomt. NOA mag zich gelukkig prijzen dat Jan van de Kant als Erevoorzitter van NOA aan de 

vereniging verbonden blijft. De belangrijke erefunctie die hij voor het leven mag bekleden werd hem 

door Ledenraad en bestuur op 1 juli 2016 tijdens zijn afscheidsreceptie toegekend. 

 

9 september 2016 Juridische fusie NOA-ABN een feit 

NOA en ABN (Algemene Nederlandse Bond van Natuursteenbedrijven) waren al vele jaren nauw aan 

elkaar gelieerd. De ABN kent een trotse geschiedenis van 116 jaar zelfstandige belangenbehartiging 

van bedrijven in de natuursteensector. Toch rees ook bij het bestuur van de ABN of zelfstandige 

voortzetting van de vereniging in een zich snel veranderend landschap verstandig is. Naarmate de tijd 

vorderde groeide bij ABN de overtuiging dat het opgaan van de vereniging in het grote verband van 

NOA voor ondernemers in de natuursteen de beste waarborgen biedt voor een kwalitatief goede vorm 

van belangenbehartiging voor leden van ABN. Ook voor NOA biedt de fusie met ABN alleen maar 

voordelen. Immers, de schaalgrootte van onze vereniging wordt positief beïnvloed door de komst van 

167 ABN-leden. Door de toevoeging van een vierde bedrijfstak wordt NOA groter en belangrijker in 

contacten met politiek en vakverenigingen. Bovendien is er ook voordeel vanuit het oogpunt van 

financiële soliditeit voor de vereniging. Kortom een fusie zou voor alle betrokkenen alleen maar tot 

voordeel strekken. Dat gezegd hebbende moest er nog wel veel geregeld worden. Onder aanvoering 

van beide directeuren werd een zogenaamd voorstel juridische fusie opgesteld, waarin onder andere 

de identiteit van de natuursteensector moest worden geregeld. Als gevolg van de juridische fusie 

gingen alle rechten en plichten onder algemene titel over op NOA. De naam NOA werd gehandhaafd, 

maar ABN Natuursteen werd om gevormd tot een zelfstandige Hoofdsector binnen NOA. Twee 

bestuursleden van ABN werden bestuurslid van NOA en ook in de Ledenraad werden vijf zetels voor 

natuursteenmensen uit de diverse regio’s ingeruimd. Ook het personeel van ABN trad in dienst van 

NOA. De besturen konden het met een bewonderenswaardige snelheid in recordtijd eens worden over 

alle belangrijke vraagstukken. Op 21 juni organiseerden beide verenigingen een Buitengewone 

Algemene Ledenvergadering waarin het conceptvoorstel juridische fusie werd besproken. Er werden 

geen wijzigingsvoorstellen aangebracht waardoor de juridisch vereiste tervisielegging begin juli 2016 

kon plaatsvinden. Nadat ook de rechtbank een verklaring van geen bezwaar had afgegeven moest de 

ABN op 26 augustus 2016 nog een aparte Ledenvergadering houden omdat voor aanvaarding van het 

voorstel juridische fusie een quorum aanwezig moest zijn. Dat quorum werd naar verwachting niet 

gehaald waardoor op een tweede Ledenvergadering kon worden volstaan met instemming van 2/3 

van de aanwezige leden. Ook voor NOA gold een identieke eis. Op 9 september vonden de 

Ledenvergaderingen van NOA en ABN gelijktijdig plaats in Hotel Huis ter Duin. Gelukkig stemden 

beide verenigingen unaniem in met het voorstel juridische fusie. De notaris was speciaal naar 

Noordwijk gekomen om de akte ter plaatse en ten overstaan van alle leden te verlijden. Met ingang 

van 10 september 2016 liep 116 jaar trots verleden van de vereniging ABN ten einde. De zekerheid 

dat geest en identiteit van de natuursteensector binnen NOA behouden blijft kon aan dat stukje emotie 

niets veranderen. Daarbij heeft het rationele gevoel van de overtuiging van kwalitatief betere 
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belangenbehartiging met behoud van identiteit uiteindelijk de doorslag gegeven in de besluitvorming 

van 9 september 2016. 

 

Andere belangrijke gebeurtenissen: 

Op de politieke bühne met AFNL 

- Met onze partner AFNL vonden in 2016 intensieve besprekingen plaats. Veel voorkomende 

onderwerpen waren het secretariaat, samenwerking op bedrijfstakniveau, maar vooral 

samenwerking op het terrein van politieke lobby. Vooral op dat laatste terrein hebben er in 

2016 diverse activiteiten plaats gevonden. De Tweede Kamerfracties van VVD, CDA en PvdA 

werden met een bezoek vereerd. Op 21 maart vond in het perscentrum Nieuwspoort de 

presentatie plaats waarin door EIB de huidige situatie in de bedrijfstakken was onderzocht 

maar ook perspectieven voor de toekomst werden gepresenteerd. Tweede Kamerleden van 

VVD, PvdA, CDA en ChristenUnie konden op het rapport reageren. NOA en AFNL hadden 

ook input geregeld voor de verkiezingsprogramma’s van alle partijen in de Tweede Kamer. 

Ook waren er vele bilaterale contacten tussen onze verenigingen en Tweede Kamerleden. 

Onze inspanningen tot het beïnvloeden van de Tweede Kamer bleven ook in de pers niet 

onopgemerkt. Voorzitter Hendrik Ruys kwam naar aanleiding van ons verzet tegen de Wet 

werk en zekerheid aan bod in het NOS-journaal. Directeur Frank Rohof kwam op dezelfde dag 

aan bod op Radio 1. Ook hier werden de desastreuze gevolgen van de Wet werk en 

zekerheid geschetst. Politiek Den Haag weet waar NOA voor staat. 

 

Samenwerkingsovereenkomst met Bovatin 

- De Bond van Tegelzetters in Nederland (Bovatin) is lid van de AFNL. Toch kan niemand 

ontkennen dat tegelzetten tot de bedrijfstak afbouw behoort. Het is dan ook logisch dat NOA 

en Bovatin intensieve contacten met elkaar onderhouden. Gezien de inhoud van onze 

samenwerking hebben de besturen van NOA en Bovatin in 2016 besloten een 

samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen. NOA heeft met Bovatin afgesproken in deze 

overeenkomst te ondersteunen bij het werven van leden. NOA verleent ondersteuning om te 

bewerkstelligen dat Bovatin aansluiting krijgt bij de stichting geschillencommissie en er wordt 

onderzoek ingesteld naar samenwerking op bedrijfstakniveau. Delegaties uit de besturen van 

NOA en Bovatin hebben regulier contact om de voortgang van samenwerking te bespreken. 

 

Afscheid van Loek den Nijs 

- Loek den Nijs is al gedurende vele decennia een begrip in de bedrijfstak afbouw. Vele jaren 

was hij lid van het Hoofdbestuur van NAVAS. Daarnaast stond hij aan de wieg van de 

oprichting van de stichting Afbouwkeur in 1995 (Erkenningsregelingen en kwaliteit zakelijke 

markt) en de Vakopleiding Afbouw in 2005 (opleidingen in de afbouwsector). Van de beide 

laatste stichtingen was Loek een geëngageerd voorzitter. In 2006 droeg Loek zijn bedrijf in 

Alkmaar over aan zijn opvolgers en vond hij het ook gepast om afscheid te nemen van 

Afbouwkeur en de Vakopleiding. Beide instellingen namen op gepaste wijze afscheid van 

Loek den Nijs. Enkele jaren geleden was Loek al benoemd tot landelijk lid van verdienste. Op 

grond van zijn vele verdiensten en bedrijfstak en niet aflatende inzet voor de bedrijfstak werd 

Loek den Nijs terecht bevorderd tot Erelid van onze vereniging. 

 

Hoe verder met Arbeidsomstandighedenbeleid; ARBOUW ten grave, wat nu? 

- Sinds jaar en dag kende de bedrijfstak de stichting ARBOUW; het kennisinstituut 

arbeidsomstandigheden voor de gehele bouwnijverheid. Cao-partijen hebben bij de vorige cao 

besloten dat ARBOUW moest worden opgeheven en diende te worden vervangen door een 

andere instelling met de naam Volandis. Omdat NOA niet tot de bedrijfstak bouwnijverheid 

behoort werd ons ook de bestuurlijke invloed ontnomen. De vraag was natuurlijk op welke 

manier de afbouw op de nieuwe situatie moest reageren. Omdat er tijdgebrek heerste hebben 

cao-partijen in eerste instantie besloten om met de instelling Volandis in zee te gaan. In de tijd 
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tot 1 juli 2017 moet gezocht worden naar een permanente oplossing die voor alle partijen 

acceptabel is. Het Technisch Bureau Afbouw is met dit onderzoek belast. Daarbij maakt het 

TBA gebruik van de expertise van NOA-medewerker Gert van der Meulen die voor een deel 

van de tijd is uitbesteed aan TBA. 

 

Laag btw-tarief voor vloeren? 

- NOA koestert het laag btw-tarief voor de stukadoors. Dat betekent echter niet dat wij de 

andere bedrijfstakken in onze verenigingen niet een identiek tarief gunnen. In 2016 trad er wel 

een verrassende situatie op toen Het Ministerie van Financiën bekend maakte dat als een 

verfsysteem wordt aangebracht op een giet of coatingvloer in een woning ouder dan twee jaar 

het laag btw-tarief van 6% mag worden gehanteerd. NOA heeft direct een handleiding 

opgesteld en tijdens informatiebijeenkomsten toelichting gegeven op het besluit van het 

Ministerie. Niet alle vloerwerkzaamheden van NOA vallen onder de werkingssfeer van het 

laag btw-tarief. Toch is het besluit van het Ministerie een eerste stap, wat als het aan NOA ligt, 

naar meer smaakt. 

 

Een blik op de toekomst met een nieuw beleidsplan 

- Iedere vier tot vijf jaar staat de vereniging stil bij een herijking van beleid. Wat zijn de 

problemen waar NOA als vereniging en bedrijfstak mee geconfronteerd worden. Secretariaat 

en bestuur hebben in de tweede helft van het kalenderjaar veel tijd en energie besteed aan 

het opstellen van een nieuw beleidsplan. Na intensieve discussies mocht de botreling aan het 

eind van het kalenderjaar het levenslicht zien. Een nieuw plan met vele uitdagingen voor de 

komende jaren was daarmee gereed. 

 

Algemene ledenvergadering en Bijeenkomsten Ledenraad in 2016 

26 mei 2016  Ledenraad 

21 juni 2016  Bijzondere Algemene Vergadering 

9 september 2016 Algemene Ledenvergadering 

 

Ledenontwikkeling 

- Als alleen de ontwikkeling van het ledenbestand van NOA zonder natuursteen in aanmerking 

wordt genomen is het aantal leden precies gelijk gebleven. Door de komst van ABN is het 

aantal leden behoorlijk gestegen. In de definities van leden bestaat echter nog een verschil 

dat volgend jaar moet worden opgelost. In tegenstelling tot NOA kent ABN ook zogenaamde 

nevenvestigingen die door ABN als volwaardige leden worden beschouwd. Door de fusie nam 

het ledental in 2016 met 167 leden toe. Bij aanvang van het jaar kende NOA het volgende 

aantal leden: 

 

     2015    2016 

Stukadoren en Afbouw   1041    1035 

Vloeren en Terrazzo    212      236 

Plafond en wandmontage   222       204 

Natuursteen    n.v.t.      167 (122) 

Totaal     1475    1642 1597 
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MENSEN DIE NOA GEZICHT GEVEN 

Achter de façade van de 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 2016 hebben de volgende personen een belangrijke rol gespeeld in 

het beleid van onze vereniging: 

 

Hoofdbestuur 

In 2016 traden in het Hoofdbestuur meerdere mutaties op. Op 1 juli 2016 trad Jan van de Kant af als 

voorzitter van NOA. Hij werd opgevolgd door vicevoorzitter/penningmeester Hendrik Ruys. Door de 

verkiezing van Hendrik Ruys als voorzitter kwam de functie van penningmeester vacant. Op voorstel 

van het bestuur besloot de Algemene Ledenvergadering bestuurslid Hilco Nijmeijer tot 

penningmeester te benoemen. Pieter van Herk stond op de nominatie om te worden herkozen als 

bestuurslid. Door drukke werkzaamheden koos hij er voor om zich niet voor een periode te 

kandideren. Het bestuur heeft gemeend vooralsnog geen nieuwe kandidaat voor de vacature van Van 

Herk te moeten voordragen. Als gevolg van de fusie NOA-ABN werden de voormalige voorzitter van 

de ABN, William Slotboom, per datum van fusie zijnde 10 september evenals het ABN-bestuurslid 

Jaring Roosma per dezelfde datum benoemd tot respectievelijk vicevoorzitter en bestuurslid van NOA. 

Aan het eind van het verenigingsjaar besloot bestuurslid Marc van de Middegaal, om hem moverende 

redenen, zich terug te trekken als bestuurslid. Gezien de vertegenwoordiging van de Hoofdsector 

Vloeren- en Terrazzo meende het bestuur geen nieuwe kandidaat voor de afgetreden Marc van de 

Middegaal te moeten voordragen. Op 31 december 2016 kende NOA de volgende 

bestuurssamenstelling: 

 

De heer ing H.J. Ruys MBA   voorzitter 

De heer H. Boeve    vicevoorzitter 

De Heer W. Slotboom    vicevoorzitter 

De heer H.D. Nijmeijer MBA   penningmeester 

De heer E.L.Th. van der Zande   bestuurslid 

De heer J. Roosma     bestuurslid 

De heer B.A.P. Briels     bestuurslid 

De heer P.B.J.M. Elfrink    bestuurslid 

De heer F.H. Haringsma    bestuurslid  

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 bijeen komt. Statutair bestaat het dagelijks bestuur uit 

tenminste de volgende functionarissen:  

 

De heer ing H.J. Ruys MBA   voorzitter 

De heer H. Boeve    vicevoorzitter 

De Heer W. Slotboom    vicevoorzitter 

De heer H.D. Nijmeijer MBA   penningmeester 

Het secretariaat  

Zowel de individuele leden van het Hoofdbestuur als de medewerkers van onze vereniging 

onderhouden een warme band met NOA.  Met ingang van 1 juli 2016 werd het dienstverband tussen 

de heer F.C.G van Dijk en NOA beëindigd. Door de juridische fusie NOA-ABN traden per 10 

september 2016 de heer L. Elzinga als directeur operations en mevrouw M. Martens als secretaresse 

directie en beleidsmedewerkers in dienst van NOA. Op 31 december 2016 kende het secretariaat van 

NOA de volgende samenstelling: 
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De heer mr. drs. F.Th.M. Rohof CPL  Algemeen directeur/secretaris 

De heer ing. L. Elzinga    Directeur operations 

Mevrouw E. van Aken Beleidsmedewerker projecten, marketing en 

communicatie 

De heer G. van de Bovenkamp   Beleidsmedewerker financiën en interne zaken 

De heer R. van Boxtel    Beleidsmedewerker verenigingszaken  

De heer G. van der Meulen Beleidssecretaris collectieve belangenbehartiging en 

individuele voorlichting                                        

Mevrouw E. Scholten    Secretaresse directie en beleidsmedewerkers 

Mevrouw M. Martens    Secretaresse directie en beleidsmedewerkers 

Mevrouw J.C. Reede    Medewerker projecten, marketing en communicatie  

Mevrouw G.M. van Asselt   Receptionist/administratief medewerker 

Mevrouw D. van Ommeren   Receptionist/administratief medewerker  

Mevrouw J. Oussoren    Administratief medewerker algemeen 

Mevrouw M.H. van Garde   Medewerkster bedrijfsrestaurant 

Mevrouw M.M.H. van de Kant   Medewerkster bedrijfsrestaurant 

Mevrouw M.A. Willemse-Dijkhorst  Medewerkster bedrijfsrestaurant 

De heer H.L. van Son    Conciërge 

Ledenraad 

Als gevolg van de fusie met ABN wordt de Ledenraad uitgebreid met vijf leden uit de verschillende 

regio’s van onze vereniging. In het verslagjaar traden ook een aantal mutaties op. 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. 

 

Regio Noord-Oost (Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel) 

De heren J. Feenstra en T. Schuinder 

Namens regio Midden (Utrecht en Gelderland) 

De heren W.F. Bielderman en 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 A.J. van Delden en V. van Hoogdalem 

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 G.A. van Goor 

Hoofdsector Plafond- & Wandmontage  De heer G. Smit 

Hoofdsector Natuursteen   De heer Peter Veenstra – Veenstra Natuursteen  
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Namens regio Midden: (Gelderland en Utrecht) 

Hoofdsector Stukadoren & Afbouw  De heer R. Olminkhof 

Hoofdsector Vloeren & Terrazzo  Vacature de heer F. Godee 

Hoofdsector Plafond- & Wandmontage  De heer R. Hoogenboom 

Hoofdsector Natuursteen   De heer J. Ariës 

 

Namens regio Noord-West (Noord-Holland en Flevoland) 

Hoofdsector Stukadoren & Afbouw  De heer F. Vos 

Hoofdsector Vloeren & Terrazzo  De heer L. Candido 

Hoofdsector Plafond- & Wandmontage  De heer J. Buijs 

Hoofdsector Natuursteen   De heer A.J. Swaalf  

 

Namens regio Zuid-West (Zuid-Holland en Zeeland) 

Hoofdsector Stukadoren & Afbouw   De heer D. Paksoy 

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   Vacature 

 

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 

Stucgilde     De heer J. Poortvliet 

Erevoorzitter 

Op grond van zeer bijzondere verdiensten gedurende meer dan 38 jaar voor de vereniging en 

bedrijfstak als bestuurslid en voorzitter van onze vereniging, alsmede door de vertegenwoordiging van 

NOA en rechtsvoorgangers in vele externe besturen en instanties is bij zijn aftreden als voorzitter de 

heer J.J.F. van de Kant benoemd tot Erevoorzitter van NOA. 

 

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. In het jaar 2016 is ons helaas 

één Erelid ontvallen door het overlijden van de heer Hoeber. Tijdens de nieuwjaarsreceptie 2016 kon 

de vereniging echter een tweetal nieuwe Ereleden verwelkomen. De heer M.J.G. de Rouw, voormalig 

voorzitter van NOA-rechtsvoorganger VTV en vanaf de oprichting vicevoorzitter van NOA, werd 

benoemd tot Erelid van NOA. Zeer bijzonder was ook de bevordering van de heer L.G. den Nijs van lid 

van verdienste naar Erelid. De heer Den Nijs was reeds lid van verdienste van NOA. Ook na 

ontvangst van dit eerbetoon bleef de heer Den Nijs zich zeer actief inzetten voor het belang van NOA. 

Naast voorzitter van Afbouwkeur vervulde Loek den Nijs de functie van voorzitter van de Vakopleiding 

en de Federatie Stuc Werken en  Leren. Op grond van deze verdiensten is hij het eerste lid van 

verdienste in de geschiedenis van NOA die de eer te beurt valt om te worden bevorderd tot Erelid van 
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NOA. Door de juridische fusie met NOA werden de Ereleden van ABN ook Erelid van NOA. Daardoor 

kende NOA op 31 december 2016 de volgende  Ereleden c.q. Leden van Verdienste: 

 

Ereleden       

De heer G. Agricola  Ouderkerk aan den Amstel 

De heer F. Cristofoli   ’s-Gravenhage  

De heer B. ter Harmsel  Raamsdonkveer 

De heer E.F. Engel  Zaandam 

De heer L.G. den Nijs  Heiloo 

De heer A. Olthof  Deventer 

De heer E. Ran   ‘s-Gravenhage 

De heer M.J.G. de Rouw ’s-Hertogenbosch 

De heer E.V. Spadon  Leiden 

 

Leden van Verdienste 

Helaas is in het jaar 2016 de heer H. Harms te Eelde overleden. Door de juridische fusie tussen ABN 

en NOA werden de leden van verdienste van ABN ook lid van verdienste van NOA. Op 31 december 

2016 kende NOA de volgende leden van verdienste: 

 

De heer B. Eppinga jr.  Alkmaar 

De heer P.A. Fransen  Heerenveen  

De heer A. Krikke  Franeker 

De heer J.H. Mensen  Klazienaveen 

De heer J.S. Poortvliet   Oudenhoorn 

De heer ing. P.J. de Vries Moordrecht  

De heer J.A. Verschoor  Rotterdam 

De heer ir. J.A.A. van Strijp Baarle Hertog, België 

De heer P.A. Smeets  

 

NOA-AFNL 

Als gevolg van de samenwerking tussen NOA en AFNL is er ook een stichting AFNL-NOA waarin 

nadere afstemming van beleid plaatsvindt. In de samenstelling van onze afvaardiging trad geen 

verandering op. Wel werd medio 2016 de heer Van de Kant benoemd tot voorzitter van de stichting 

AFNL-NOA. Op 31 december 2016 hadden de volgende personen zitting in de stichting AFNL-NOA: 

 

De heer J.J.F. van de Kant 

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 

 

Technisch Bureau Afbouw 

In de afvaardiging van NOA in het bestuur van het Technisch Bureau Afbouw trad in het verslagjaar 

wijzigingen op. Door zijn aftreden als bestuurslid van NOA trad de heer Van de Middegaal ook terug 

uit het bestuur van TBA.  Hij werd vervangen door onze nieuwe vicevoorzitter de heer W. Slotboom.  

Aan het einde van het verslagjaar bestond de NOA geleding in het bestuur van het Technisch Bureau 

Afbouw uit de volgende personen: 

 

De heer mr. drs. F.Th.M. Rohof CPL  bestuurslid 

De heer H.D. Nijmeijer    bestuurslid 

De heer ing. H.J. Ruys MBA   bestuurslid 

De heer W. Slotboom    bestuurslid 
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Savantis 

Onder de verzamelnaam Savantis gaan een aantal stichtingen schuil, te weten Savantis Vakcentrum, 

LOF en de Stichting Examen Instelling. Deze stichting 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 2016 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 trad de heer L.G. den Nijs uit het bestuur van de stichting 

LOF. De heer van E.L.Th van der Zande verving de heer den Nijs in het bestuur: 

 

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. In het verslagjaar trad de heer Den Nijs af als 

voorzitter. Hij werd vervangen door de heer H.D. Nijmeijer. Door zijn benoeming als voorzitter trad de 

heer Nijmeijer af als penningmeester. Deze functie wordt thans door de heer E.L.Th van der Zande 

vervuld. Namens NOA hebben de volgende personen zitting in het bestuur van De 

Vakopleiding/Vakschool Afbouw: 

 

De heer H.D. Nijmeijer    voorzitter 

De heer E.L.Th. van der Zande   penningmeester 

De heer J.J.F van de Kant   bestuurslid 

De heer mr. drs. F.Th.M. Rohof   bestuurslid 

 

Vertegenwoordiging NOA cao-fondsen, APG en Bedrijfspensioenfonds voor de 

Bouwnijverheid: 

 

CAO-fondsen 

In de afvaardiging van NOA in de cao-fondsen trad in het jaar 2016 een enkele wijziging op. De heer 

Van de Middegaal is afgetreden als bestuurslid van het O&O-fonds en werd vervangen door de heer 

W. Slotboom. Van belang was ook dat dat in het jaar 2016 Vakantiefonds en Aanvullingsfonds WW 

werden ontbonden. De liquidatie van deze fondsen heeft eveneens in 2016 zijn beslag gekregen. De 

volgende mensen hadden op 31 december 2016 zitting in de volgende besturen 

 

Bedrijfspensioenfonds voor de Bouw:    De heer mr. drs. F.Th.M. Rohof CPL 

 

O&O-fonds:           De heer mr. drs. F.Th.M. Rohof CPL 

      De heer ing  H.J. Ruys 

      De heer H.D. Nijmeijer 

      De heer W. Slotboom 

Stichting SFB 
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Namens NOA heeft de heer mr. drs. F.Th.M. Rohof CPL zitting in dit bestuur. Bovendien is de heer 

Rohof ook secretaris van de stichting SFB werkgevers. 

 

Raad van Arbitrage Bouwnijverheid 

De heren ir. J.A.A. van Strijp, ing. P.B.J.M. Elfrink en ing. P.J. de Vries fungeren als arbiter. Bovendien 

werd in de loop van het jaar 2016 de heer R. Nijenhuis benoemd als arbiter met de achtergrond van 

deskundige op het gebied van natuursteen. 

 

Stichting STUC/Afbouwexpo 

In het jaar 2016 hadden de volgende personen namens NOA zitting in het bestuur van de stichting 

STUC/Afbouwexpo: 

 

De heer J.J.F. van de Kant 

De heer ing. H.J. Ruys MBA 

De heer B. Briels 

De heer mr. drs. F.Th.M. Rohof CPL 

 

Commissie TIO van Bedrijfschap Afbouw 

Op 31 december 2016 hadden de volgende personen namens NOA zitting in  de Commissie Techniek 

en Innovatieve Ontwikkelingen van het Technisch Bureau Afbouw: 

 

De heer ir. J.A.A. van Strijp 

De heer P.B.J.M. Elfrink 

De heer J. Roosma 

De heer F.H Haringsma 

De heer M. Zandvliet 

 

College van Deskundigen Afbouw 

In het kader van het KOMO-Afbouw certificaat moeten zogenaamde Beoordelingsrichtlijnen en 

Uitvoeringsrichtlijnen worden opgesteld. Het College van Deskundigen bestaat uit leveranciers, 

opdrachtgevers en verwerkende bedrijven vertegenwoordigd door NOA. Het College van Deskundigen 

stelt uiteindelijk de URL’s en BRL vast. Namens NOA hadden de volgende personen zitting in het 

College van Deskundigen Afbouw: 

 

De heer L.G. den Nijs  

De heer ing. H.J. Ruys MBA 

De heer R. van Boxtel 

De heer K.G.C. Schelling 

 

Stichting ARBOUW 

De heer J.J.F. van de Kant was tot de opheffing van de stichting ARBOUW op 1 juli 2016 lid van het 

bestuur en is tevens secretaris van het bestuur.  

 

Branchebegeleidingscommissie en/of Paritaire Commissie Arbeidsomstandigheden 

Namens NOA hadden per 31 december 2016  de heren ir. J.A.A. van Strijp, L. Elzinga, H. Boeve en A. 

Griemink namens NOA zitting in deze commissie.  

 

Onze andere vertegenwoordigers 

Onze vereniging kenmerkt zich door een grote hoeveelheid aan werkgroepen, commissies en andere 

niet geïnstitutionaliseerde organen. Het misschien niet, of onvoldoende aan bod komen van instanties 

of personen, betekent niet dat het werk van deze mensen niet van belang is. 
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Slot 

2016 was voor NOA een jaar waarin afscheid werd genomen van Jan van de Kant als voorzitter van 

onze vereniging. Verheugend was dat wij al de Algemene Nederlandse Bond van 

Natuursteenbedrijven mochten verwelkomen als onderdeel van de vereniging. Verheugend was ook 

dat er sprake was van een algeheel herstel van de Nederlandse economie. Ondernemers kregen weer 

meer vet op de botten, en dat was na jaren van crisis ook bittere noodzaak. Voor NOA kan worden 

gesproken van een goed jaar met als hoogtepunt het congres in Huis ter Duin te Noordwijk.  

 

 

Veenendaal, maart 2017 

Mr. drs. F.Th.M. Rohof CPL 

 

  



 
12 

 


