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Haarrijn nodigt u uit

persoonlijke aandacht

De Raad van Bestuur van Onderlinge Verzekeringsmaatschappij Haarrijn U.A.
nodigt al haar leden/verzekerden uit voor het bijwonen van de

ALGEMENE LEDENVERGADERING
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wij u om vóór 29 april
.
aan te melden

onderlinge

2. Notulen - Algemene Ledenvergadering 13 mei 2015
3. Ingekomen stukken en mededelingen
4. Ontwikkelingen

5. Jaarrekening
		a. toelichting
		 b. vaststellen jaarrekening
		 c. bestemming resultaat
		 d. verlenen decharge Raad van Commissarissen
voor het gehouden toezicht
		
beleid
		 e. verlenen decharge Raad van Bestuur voor het gevoerde
		 f. vaststellen kapitaalbeleid

Dit kan via:
info@ovmhaarrijn.nl
of (030) 677 16 96

6. Voorstel tot benoeming accountant boekjaar 2016

In dit nummer

7. Voorstel tot benoeming lid Raad van Commissarissen
De heer P.J. (Pieter) van der Burg wordt voorgedragen als
nieuw lid van de Raad van Commissarissen.
8. Rondvraag en sluiting
Pauze
Na het officiële gedeelte zal rietdekker Jan de Bie een lezing geven

met als thema:

Rieten daken en brand: niet echt een fijne combinatie!
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Bijlage

van het kapitaalDe uitgebreide jaarrekening 2015 alsmede een actuele versie
1 te Vleuten.
traat
beleid liggen ter inzage op ons kantoor aan de Theo van Baarens
Namens de Raad van Bestuur
J.C. (Jaap) Bijleveld

/onderlingeverzekeringenhaarrijn

@ovmhaarrijn

Bestuursvoorstel: 7% premierestitutie

2015 was een jaar van veranderingen
Hierbij doen wij u als lid van Onderlinge Verzekeringen Haarrijn in het kort verslag van de resultaten en de activiteiten
van het boekjaar 2015. Tijdens de Algemene Ledenvergadering zullen wij dit verder toelichten.
Wat heeft 2015 ons gebracht?
We kunnen terugzien op een redelijk financieel verzekeringsjaar. Na het prachtige jaar 2014 is het resultaat van 2015 matig
te noemen. Met name 1 forse brandschade en tegenvallende
beleggingsresultaten hadden grote invloed op het resultaat.
Mede door de fusie met OBM Montfoort noteerden wij een
groei van het premie-inkomen van 9,3% en een stijging van
bemiddelingsinkomsten van 9,8%. De stijging van de reguliere groei geeft een beeld te zien dat in lijn is met voorgaande jaren. 2015 was een jaar van veranderingen. Het in overleg met De Nederlandsche Bank (DNB) opgestelde nieuwe
bestuursmodel met een Raad van Commissarissen (RvC) en een
Raad van Bestuur (RvB) werd door de Algemene Ledenvergadering op 13 mei 2015 goedgekeurd. Een week later keurde DNB
de voordrachten voor de leden van de RvB en RvC goed waarna
het nieuwe bestuursmodel kon worden geïmplementeerd.
In 2015 vond de fusie met OBM Montfoort plaats. Het ledenbestand en de administratie van OBM Montfoort zijn succesvol
opgenomen binnen Onderlinge Verzekeringen Haarrijn.
In oktober vond de officiële opening plaats van ons nieuwe
en representatieve pand aan de Theo van Baarenstraat 1 in
Vleuten. De opening werd gedaan door de burgemeester
van de gemeente Utrecht, Jan van Zanen. Om de leden de
mogelijkheid te bieden dit nieuwe pand te bezichtigen vond op
zaterdag 3 oktober een Open Huis plaats. Deze dag werd druk
bezocht door leden en geïnteresseerden.
Cijfers
Voor een gedetailleerd overzicht van de resultaten en de
vermogenspositie verwijzen wij u graag naar het kader ‘Balans
en Winst- en Verliesrekening’ elders in deze Haarrijn Post.
Aantal leden
Het aantal leden is in 2015 gestegen van 2.921 naar 3.189 per
31 december 2015 (+ 9,2%). Een groot deel van de groei is een
gevolg van de fusie met OBM Montfoort.
Verzekerd kapitaal en premie-inkomen
Het verzekerd kapitaal groeide van € 1.103 miljoen naar
€ 1.238 miljoen. Dit is een toename van € 135 miljoen
(+ 12,2%). € 112 miljoen ofwel circa 10% van deze groei is toe
te rekenen aan de fusie met OBM Montfoort.
Premie-inkomen
Het bruto premie-inkomen bedroeg in 2015 € 1.437.741
tegen € 1.315.797 in 2014. Dit is een toename van € 121.944
(+ 9,3%). Het overgrote deel van de premiegroei is een gevolg
van de fusie met OBM Montfoort.
Bemiddelingsprovisie
De opbrengsten uit bemiddeling en advies stegen met 9,8%
van € 264.574 in 2014 naar € 290.682 in 2015. Een deel van
genoemde stijging, zijnde circa € 15.000 (5,7%), is eveneens
een gevolg van de fusie met OBM Montfoort.
Schaden
2015 is voor Onderlinge Haarrijn een ongunstig schadejaar.
Een grote brandschade (circa € 400.000) als gevolg van bliksem aan een met riet gedekte woning en een groot aantal
(circa 60) hagelschaden hadden een ongunstig effect op het
resultaat van de Onderlinge.
In het boekjaar werden 318 (2014: 261) schaden gemeld. Er
werd € 898.537 (2014: € 311.473) aan schaden toegekend.
Ten laste van de herverzekeraar kwam € 461.305 (2014:

€ 163.987). De netto schadelast voor rekening van Onderlinge
Haarrijn steeg van € 147.486 in 2014 naar € 437.232 in 2015.
Resultaat en premierestitutie
Het boekjaar 2015 levert een resultaat vóór belastingen
en vóór premierestitutie op van € 68.396 (2014: € 448.973).
Door dit resultaat en de fiscale positie, is het mogelijk om
onze leden/verzekerden een premieteruggave te doen.
Op de Algemene Ledenvergadering zal door de Raad van
Bestuur worden voorgesteld om na 7% premierestitutie
(totaal € 100.642) het resterend onverdeeld resultaat van
€ 1.498 toe te voegen aan de overige reserves.
Kapitaalbeleid
Het kapitaalbeleid geeft duidelijkheid aan de leden en toezichthouders over de doelstellingen van Onderlinge Haarrijn
omtrent kapitaal en solvabiliteit. Op basis van de nieuwe
regels van Solvency II Basic bedraagt per 1 januari
2016 hetsolvabiliteitskapitaalvereiste afgerond € 1.677.000.
Onderlinge Verzekeringen Haarrijn streeft op basis van de
criteria zoals geformuleerd in het kapitaalbleid naar een
solvabiliteit van ten minste € 2.515.500. Het in de jaarrekening
aanwezige eigen vermogen van € 3.198.440 wordt daarmee
toereikend en passend geacht.
Personeel
In 2015 hebben zich de volgende wijzigingen in het personeelsbestand voorgedaan. In mei is Ingrid Vlooswijk-Straver
ons team komen versterken als medewerkster brandacceptatie. Zij is overgekomen van de OBM Montfoort met de fusie.
Per 1 september is Anita Dost bij Onderlinge Verzekeringen
Haarrijn in dienst getreden als medewerkster management
ondersteuning. Per 31 december heeft
Corry Vernooij na vele jaren intensief en
plezierig klantencontact onze Onderlinge
wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd verlaten. Wij danken
haar voor haar enorme inzet en betrokkenheid. Het team van Onderlinge
Verzekeringen Haarrijn bestaat in 2015 uit
gemiddeld 8,5 fte, ingevuld door 13 personen. Corry
Er is door onze werknemers in het boekjaar 2015 hard gestudeerd om te voldoen aan de nieuwe deskundigheidseisen
(Wft PE-plus). Vanaf 1 januari 2017 zullen de huidige vakdiploma’s
niet meer geldig zijn maar moeten deze worden ingewisseld
voor deelcertificaten op verschillende adviesgebieden.
Toekomst
De Raad van Bestuur is zich ervan bewust dat de verzekeringswereld zeer snel aan het veranderen is. De consument
wordt kritischer en verwacht méér maatwerk van zijn/haar
financieel adviseur. De relatief kleine aanbieders van financiële
producten zullen zich steeds nadrukkelijker moeten profileren
om hun toegevoegde waarde ten opzichte van de grote dienstverleners te etaleren. De over het algemeen goede resultaten
van Onderlinge Verzekeringen Haarrijn van de afgelopen jaren
‘geven geen garantie voor de toekomst’. Dat is dan ook precies de reden dat de Onderlinge nauw betrokken is bij diverse
(strategische) onderzoeken om te komen tot bundeling van
krachten met collega-Onderlingen of een meer gestructureerde
ondersteuning door het ODC (Onderlinge-Diensten-Centrum)

te bewerkstelligen. De Raad van Bestuur sluit zijn ogen niet voor
eventuele mogelijkheden om verder te groeien en zal, als hier aanleiding voor is, gesprekken voeren met partijen om tot een verdere
regionale schaalvergroting te komen in de komende jaren.

Ontwikkeling Eigen vermogen

Slot
Graag danken wij onze leden voor hun vertrouwen in Onderlinge
Verzekeringen Haarrijn in het afgelopen boekjaar. Ook danken wij
de Raad van Commissarissen en de medewerkers van Onderlinge
Haarrijn voor hun inzet en toewijding in het afgelopen jaar.

Jaar

Vermogen

Jaar

Vermogen

2006

€ 1.332.000

2011

€ 2.445.000

2007

€ 1.431.000

2012

€ 2.604.135

2008

€ 1.547.000

2013

€ 2.759.481

Onderlinge Verzekeringen Haarrijn altijd in úw voordeel, ook in 2016!

2009

€ 1.945.000

2014

€ 3.026.361

2010

€ 2.196.000

2015

€ 3.198.440

Vleuten, mei 2016
Namens de Raad van Bestuur Onderlinge Verzekeringsmaatschappij
Haarrijn U.A. - J.C. Bijleveld (voorzitter)

Balans per 31 december
Activa
Gebouwen en terreinen
Financiële beleggingen
Vorderingen
Overige activa
Overlopende activa
Passiva
Eigen vermogen
Technische voorziening schaden
Voorziening
Schulden

Winst- en Verliesrekening
Premie-inkomen
Herverzekeringspremies
Commissies en winstdelingen herverzekeraar
Opbrengsten verzekeraar
Bruto schade
Aandeel herverzekeraar
Netto schade verzekeraar
Bruto resultaat verzekeraar

2015

2014

2.299.349
39.576
1.672.675
198.942

335.000
2.227.323
28.036
1.122.414
198.220

4.210.542

3.910.993

3.198.440
248.833
18.465
744.804

3.026.361
44.254
64.715
775.663

4.210.542

3.910.993

2015

2014

1.437.741
-783.818
267.226
921.149

1.315.797
-708.074
304.947
912.670

-898.537
461.305
-437.232

-311.473
163.987
-147.486

a

483.917

Provisie bemiddeling
Opbrengst advies complexe producten
Opbrengsten tussenpersoon

765.184

b

Aandeel in resultaat deelneming
Opbrengst beleggingen en rente
Beleggingen en rente

278.932
11.750
290.682

255.614
8.960
264.574

c

59.238
56.920
116.158

a+b+c

68.441
158.907
227.348

890.757

1.257.106

-887.361
15.000
50.000
-822.361

-703.133
-15.000
-50.000
-768.133

68.396
33.744
102.140

488.973
-53.063
435.910

-100.642

-230.030

1.498

205.880

Totale opbrengsten

Bedrijfskosten
Onttrek./Toevoeg. aan bestem.reserve verhu
iskosten
Onttrek./Toevoeg. aan bestem.reserve bestuurswi
jzigingen
Netto bedrijfskosten
Resultaat voor belastingen
Vennootschapsbelasting
Resultaat na belastingen, voor premieres
tituti

e

Premie-restitutie leden
Resultaat na belastingen en na premieres

titutie

Jaarrekening 2015
In dit jaarbericht zijn de balans per 31 december 2015 en de winst- en verliesrekening over 2015 van Onderlinge Verzekeringen
Haarrijn opgenomen. De cijfers zijn ontleend aan de jaarrekening die door de externe accountant is gecontroleerd. Wij zijn van
oordeel dat de cijfers in dit jaarbericht op alle van materieel belang zijnde aspecten in overeenstemming zijn met de jaarrekening
waaraan deze is ontleend. Voor een beter inzicht in de financiële positie en de resultaten van de maatschappij alsmede in de
reikwijdte van de controle op de jaarrekening, dient dit jaarbericht te worden gelezen in samenhang met de volledige jaarrekening
waaraan deze is ontleend, alsmede met de door de accountant verstrekte goedkeurende accountantsverklaring.
April 2016, Raad van Bestuur Onderlinge Verzekeringsmaatschappij Haarrijn U.A.

Nieuwe commissaris
Reeds enige maanden neemt de heer mr. P.J. van der Burg MBA (Pieter) deel
de Raad van Commissarissen als kandidaat-lid. Pieter heeft meer dan 25
ervaring in diverse functies bij een grote schadeverzekeraar. Zijn kennis op het gebied
verzekeringstechniek, risicomanagement, herverzekering en strategie maken van hem
waardevolle aanvulling op de huidige bezetting van de Raad van Commissarissen.
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Pieter van der Burg is met een positief resultaat getoetst door De Nederlandsche Bank.
Wij stellen de Algemene Ledenvergadering voor hem te benoemen als lid van de Raad van
Commissarissen.

Jan de Bie
Na de pauze geeft rietdekker Jan de Bie een lezing met als thema

Rieten daken en brand:
niet echt een fijne combinatie!

:

Bij brand in een rieten dak zien we heel vaak dat het pand
volledig afbrandt. Sinds
het jaar 2000 zien we hier echter verandering in komen. Dit
komt niet alleen doordat steeds meer daken een gesloten constructie hebben, maar
ook doordat de brandweer in de regio Utrecht hier steeds professioneler mee
omgaat. Jan de Bie is
rietdekker en vrijwilliger bij de brandweer. Sinds hij rond 2000
een keer met een brand
bij een rieten dak betrokken raakte, is hij aan de slag gegaan
om alle ins en outs van deze branden te beschrijven.
Hiermee is de basis gelegd voor de procedure Brandbestrijdin
g bij Rieten Daken zoals deze wordt toegepast in de
veiligheidsregio Utrecht. Deze procedure vindt nu landelijk steeds
meer gevolg.
In de regio Utrecht zijn momenteel 4 brandweerposten gespecialiseerd
in de brandbestrijding in rieten daken. Zij worden
regionaal ingezet. Hierdoor is Jan de laatste 10 jaar al meer dan
100 keer opgeroepen voor een brand waar een rieten dak
bij betrokken was en hij is ongeveer 60 keer ingezet bij een dak
dat daadwerkelijk brandde. Hierdoor is er veel schade
beperkt. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 10 mei zal Jan
een presentatie geven waarin de verschillende soorten
brand bij rieten daken wordt uitgelegd. Ook zal hij uitleggen wat
de inzet van de brandweer zal zijn.
Het belooft dus een interessante avond te worden!

Aanmeldingsactie nieuwe
leden groot succes
Ruim 30 leden ontvingen een VVV-dinercheque voor het
aanmelden van een nieuw lid. Wij zijn hier erg blij mee.

Aanmeldingsactie
nieuw lid
Bij aanmelding van elk
nieuw lid in 2016 ontvangt
u van ons een

VVV Dinercheque
t.w.v. E

50,-

COLOFON
Theo van Baarenstraat 1
3451 DE VLEUTEN

(030) 677 16 96
info@ovmhaarrijn.nl
www.ovmhaarrijn.nl

Openingstijden
maandag tot en met vrijdag
van 08.30 - 17.00 uur
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