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DE ALGEMENE LEDENVERGADERING

Een terugblik
Op 13 mei jl. werd de Algemene Ledenvergadering gehouden in De Vier  
Balken te Haarzuilens. Deze werd door een groot aantal leden bijgewoond. 
Een algemene ledenvergadering is dé manier om de leden te informeren 
over het afgelopen jaar en de plannen voor de toekomst toe te lichten en 
vervolgens ter goedkeuring voor te leggen. Dit jaar kwamen er een groot 
aantal belangrijke zaken aan de orde.

€ 230.000,- van de winst terug naar de leden in de vorm van premierestitutie
Voorzitter Henny Smorenburg kon met gepaste trots vertellen dat er in 2014 een 
zeer goed resultaat is bereikt, wat mede te danken is aan de lage schadelast. Het 
bestuur stelde voor een groot deel van het positieve resultaat (€ 230.000,-) terug 
te storten aan de leden in de vorm van een premierestitutie van 17,5% over de 
betaalde premie voor de “brand”verzekering in 2014. De vergadering ging hier-
mee akkoord. U heeft hierover reeds persoonlijk bericht ontvangen.

Fusie met OBM (Onderlinge) Montfoort 
Zoals bekend waren alle voorbereidingen voor de fusie met Onderlinge Montfoort 
afgerond. De ALV van genoemde Onderlinge was enkele dagen eerder reeds 
akkoord gegaan met de fusie en nu werd deze vraag ook aan de leden van  
Onderlinge Haarrijn voorgelegd. Iedereen kon hiermee instemmen. De aanwezige 
notaris Blokhuis las daarna de fusieakte voor en deze werd ter plaatse onderte-
kend. Hiermee was de fusie een feit.

Wijziging bestuursmodel en statuten
Het wijzigingsvoorstel waarvan wij u reeds op de hoogte hebben gesteld in de 
vorige editie van Haarrijn Post, werd nog eens mondeling toegelicht en vervol-
gens ter goedkeuring voorgelegd aan de aanwezige leden. Zij gingen hiermee 
akkoord. De Nederlandsche Bank heeft inmiddels ingestemd met de voordracht 
van de betreffende personen voor de Raad van Commissarissen (RvC) en de 
Raad van Bestuur (RvB). Wij kunnen u dan ook officieel mededelen dat de RvC 
bestaat uit de heren Henny Smorenburg (voorzitter), Eric Dolmans en Jan Jonker. 
De RvB wordt gevormd door Jaap Bijleveld (directeur) en een op termijn nog te 
benoemen 2e beleidsbepaler. De taak van de RvB is het bepalen en uitvoeren van 
het beleid. Het toezicht hierop ligt in handen van de RvC. De Algemene Leden-
vergadering blijft het hoogste orgaan. Ook de benodigde statutenwijziging heeft 
inmiddels plaatsgevonden.

Aanmeldingsactie 
nieuw lid 

Bij aanmelding van elk nieuw lid in 
2015 ontvangt 
u van ons een

VVV 
Diner
cheque
t.w.v. E 50,-
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Helga van Leur: 
“Slecht weer bestaat niet”
De avond werd besloten met een  
lezing van onze RTL-weervrouw Helga 
van Leur met als thema “Slecht weer 
bestaat niet”. Zij trakteerde ons op een 
helder en ook humoristisch verhaal, 
speciaal gericht op onze regio waarin 
ze ook zelf woonachtig is. Al met al een  
prima avond waarna iedereen weer 
goed geïnformeerd en tevreden huis-
waarts keerde.

Geweldig dat de Onderlinge maar liefst 
€ 2.300,- van haar jaarwinst doneert aan 
Aktie voor Aktie. Dat bedrag kunnen 
we heel goed gebruiken om kansarme  
kinderen een toekomst te geven. We 
besteden het aan de exploitatie van ons 
kinderopvanghuis in Palmeira dos Indios 
in Brazilië. Wij (en zeker de kinderen) zijn 
de Onderlinge erg dankbaar!
Aktie voor Aktie is een vereniging die in 
1979 is opgericht in Vleuten-De Meern 
om iets te doen voor de vele straat- 
kinderen in het zeer arme noordoosten 
van Brazilië. Sinds die tijd heeft de vereni-
ging hier kinderopvanghuizen, scholen en 
buurthuizen laten bouwen. In elk van die 
kinderopvanghuizen worden ongeveer 
100 kinderen uit de allerarmste gezinnen 

opgevangen. De kinderen krijgen er te 
eten, krijgen zonodig kleding en kunnen 
er douchen. Ze krijgen er een opvoeding 
en een opleiding die ervoor zorgen dat 
de kinderen niet meer berusten in hun 
armoede, maar zelf aan hun eigen toe-
komst gaan werken.
Aktie voor Aktie garandeert dat elke 
donatie voor 100% wordt besteed aan 
kleinschalige projecten voor kansarme 
kinderen (zonder enige inhouding). De 
donateur mag zelf een keuze maken uit 
de verschillende projecten. Wij kunnen 
dat doen dankzij onze vele vrijwilligers. 
Wilt u meer weten? Kijk op onze website: 
www.aktievooraktie.nl. 

Koos Vermeulen, voorzitter Aktie voor Aktie

Werkgever ook 
aansprakelijk voor 
schade werknemer 
t.g.v. verkeersongeval

De werkgeversaansprakelijkheid is 
voor een groot deel gedekt bin-
nen de bedrijfsaansprakelijkheids- 
verzekering (AVB of AVL). Hierop 
worden echter schades met motor- 
voertuigen nadrukkelijk uitgesloten. 
Maar u bent als werkgever wel  
verantwoordelijk voor (letsel)schade 
van uw werknemer ten gevolge 
van een verkeersongeval, zelfs als 
deze daar door eigen schuld bij  
betrokken is geraakt. 

Dit geldt niet alleen voor werknemers, 
maar ook voor bijvoorbeeld stagiaires, 
vrijwilligers of tijdelijke krachten. De 
WA-verzekering van het betreffende 
voertuig biedt geen dekking voor 
deze schades, waardoor de schade-
last voor rekening van de werkgever 
komt. Recente uitspraken van de 
Hoge Raad hebben er zelfs toe geleid 
dat de werkgever niet alleen aanspra-
kelijk wordt gesteld als de werknemer 
een motorvoertuig bestuurt, maar ook 
als hij op andere wijze aan het verkeer 
deelneemt. Goed werkgeverschap 
houdt ook in dat de werkgever dient 
te zorgen voor voorzieningen om  
risico’s in verband met het werk tot 
een minimum te beperken, bijvoor-
beeld door het sluiten van een ver-
zekering. Dat zal de rechter zeker 
mee laten wegen in een eventuele 
uitspraak en het is goed u daarvan 
bewust te zijn. Er zijn inmiddels een 
aantal verzekeringen voor zowel het 
MKB als de agrarische sector die 
hierin voorzien. Wij informeren u hier 
graag nader over.

Winst voor de kinderen!
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Patricia Wassenaar

Patricia (42) is in 2014 als administratief medewerkster 
begonnen bij Onderlinge Haarrijn. Na jarenlang in drogis-
terijen/parfumerieën te hebben gestaan met daarna een 
sprongetje naar een importeur van  auto-onderdelen, is 
dit een hele nieuwe tak van sport voor haar. Het kleine 
kantoor met korte lijnen en veel direct klantencontact 
sprak haar erg aan en ook het leren van een nieuw vak 
waren redenen om te solliciteren.
Op de dinsdag, woensdag en donderdag is ze op kan-
toor en dan  is de kans  groot dat u haar als eerste aan 
de telefoon krijgt als u belt met de Onderlinge. Ze luis-
tert naar uw verhaal en zal u doorverbinden naar de  
collega die u verder kan helpen met uw vraag, pro-
bleem of schademelding. Ze zal echter steeds meer 
telefoontjes zelf kunnen afhandelen want het eerste  
diploma op verzekeringsgebied  is ondertussen binnen. 
In september zal zij beginnen aan de volgende module: 
schade particulier. Tot die tijd springt ze vooral bij om 
haar collega’s te ondersteunen in hun taken en ver-
zorgt ze o.a. alle inkomende en uitgaande  post. Ook de  
komende verhuizing houdt haar lekker bezig.
Op de dagen dat Patricia niet werkt steekt ze haar tijd in 
haar gezin. Ze is getrouwd en heeft 2 kinderen van 10 en 
14 jaar. Haar hele leven woont ze al in Nieuwegein waar 
ze veel vrienden heeft. Gezellige avondjes uit, bioscoopje 
en weekendjes weg zijn dan ook zeker aan haar besteed. 
De sportschool bezoekt ze niet maar voor een rondje 
skeeleren of kilometers  wandelen is ze altijd in.

Kees Smits

Sinds najaar 2014 is Kees fulltime in dienst gekomen bij 
Onderlinge Haarrijn als medewerker commerciële bin-
nendienst voor de zakelijke markt. Hij is altijd werkzaam 
geweest in de financiële dienstverlening, waarvan de 
laatste jaren in de verzekeringsbranche. 
Bij Haarrijn voelde hij zich al snel thuis. Een goede  
onderlinge sfeer, een hardwerkend team en met elkaar 
het zelfde doel voor ogen hebben: de klanten zo goed 
mogelijk van dienst zijn. Van nature is Kees servicege-
richt en hij voelt zich daarom goed thuis bij een bedrijf dat 
gaat voor haar klant. Als Onderlinge moeten wij onszelf in 
de markt onderscheiden door een goede service, klant-
gerichtheid en dienstverlening, is de mening van Kees. 
En hieraan wil hij graag zijn steentje bijdragen. Kees is 
woonachtig in Bergambacht, getrouwd en vader van 
twee dochters en een zoon. 
In zijn vrije tijd tennist hij en is een echte voetballiefheb-
ber. Heeft jaren op leuk niveau gevoetbald en is nu nog 
actief in een (fanatiek) veteranenteam. Ook was hij de  
afgelopen 18 jaar trainer van zowel jeugd- als senioren-
elftallen. Nu staat hij elke zaterdagmiddag langs de lijn 
om naar de voetbalkunsten van zijn zoon te kijken. Oh ja, 
hij fietst ook nog graag samen met zijn vrouw. 

Even voorstellen
Afgelopen periode is ons team versterkt met 2 medewerkers. Wij stellen beide nieuwe collega’s graag aan u voor.

Aktie voor Aktie deelt in positief resultaat:
Een goede gewoonte is om bij een premierestitutie aan de leden hierin ook een maatschappelijk betrokken organisatie uit de 
regio te laten delen. Dit jaar is de keuze gevallen op “Aktie voor Aktie”. Voorzitter Koos Vermeulen ontving uit handen van Henny 
Smorenburg een cheque t.w.v. € 2.300,-.  



Stationsstraat 13 B 
3451 BV  VLEUTEN

Waarom een reisverzekering?
Misschien stelt u zichzelf wel eens de vraag of u wel of niet een reisverzekering moet afsluiten? Zeker als u nooit  
eerder een schade heeft gehad. Toch is het onverstandig om zonder reisverzekering op reis te gaan. Nog steeds gaan veel  
Nederlanders zonder reisverzekering op vakantie. Bij een reisverzekering denken veel mensen aan schade of vermis-
sing van de bagage, maar de kosten van het kwijtraken van bijvoorbeeld kleding zijn vaak nog te overzien. Vooral bij een  
(ernstige) ziekte of een ongeval is goede hulp van groot belang. En juist de kosten van medische hulp kunnen vaak erg 
hoog zijn. Een reisverzekering met dekking van medische kosten in het buitenland is de basis van een zorgeloze vakantie. 

Daarnaast is het een fijne gedachte dat u 24 uur per dag, 7 dagen per week de alarmcentrale kunt bellen voor hulp en  
advies. We noemen een paar risico’s waar u zelf misschien niet aan denkt en die toch door een reisverzekering worden vergoed: 

• kosten om uw reis vroegtijdig af te breken (ziekte of ongeval);
• opname in een ziekenhuis of in een privé-kliniek;
• bijzonder vervoer op medische indicatie (ambulance en ambulancevliegtuig, gipsvluchten);
• een opsporings- of reddingsoperatie (bijvoorbeeld de inzet van een helikopter);
•  extra reis- en verblijfskosten wanneer de partner in het buitenland in het ziekenhuis terecht 

komt;
•  kosten indien u in het buitenland komt te overlijden (begrafenis- of crematiekosten ter 

plaatse of vervoer van het stoffelijk overschot naar Nederland).

Dubbel verzekerd
In de praktijk valt dubbel verzekerd zijn wel mee. Uw zorgverzekering vergoedt medisch noodzakelijke kosten in het buitenland 
tot een bepaalde hoogte. Dat is het tarief dat in Nederland gebruikelijk is voor medische kosten. De medische kosten boven het 
Nederlandse tarief worden vergoed door een reisverzekering met de aanvullende dekking medische kosten. 
De adviseurs van Onderlinge Haarrijn helpen u graag bij de keuze voor een passende reisverzekering. Als u kiest voor een door-
lopende reisverzekering, gaat u nooit meer onverzekerd op vakantie.Tot slot, gaat u niet zo vaak op vakantie dan kunt u uiteraard 
nog steeds een kortlopende reisverzekering afsluiten.

Zoals u weet 

gaan wij binnenkort verhuizen 

naar een andere locatie in Vleuten.

VANAF MAANDAG 

17 AUGUSTUS
 IS ONS NIEUWE ADRES

Theo van Baarenstraat 1

3451 DE  Vleuten

Tel.  030-6771696
Fax. 030-6773965
e-mail info@ovmhaarrijn.nl
internet www.ovmhaarrijn.nl

Openingstijden
maandag tot en met vrijdag 
van 08.30 - 17.00 uur

COLOFON
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Onderlinge Verzekeringen Haarrijn

Vormgeving & druk: 

Drukkerij van Rooijen, Vleuten

Hoe veilig is mijn 
omgeving?
Met de vakantie voor de deur is dit een 
onderwerp dat extra aandacht vraagt. 
Wat als mijn huis een aantal weken 
onbewoond is, welke voorzorgmaat- 
regelen nemen we. Hoe vaak wordt er in 
mijn wijk ingebroken, hoe veilig is mijn 
omgeving eigenlijk?

Iedereen kan zien hoe het met de vei-
ligheid in de omgeving gesteld is via de 
website van de politie: www.politie.nl. 
Door het invullen van de postcode 
kunt u zien wat er zich de afgelo-
pen maanden in uw omgeving 
heeft afgespeeld. Tevens treft 
u een aantal tips aan om sa-
men met de politie crimina-
liteit te bestrijden en zo mo-
gelijk te voorkomen.

Wordt uw voertuig met kenteken tijdelijk 
niet gebruikt: schorsen
Een gemotoriseerd voertuig moet altijd verzekerd zijn, ook wanneer u het voertuig 
niet gebruikt. Indien u tijdelijk uw auto, motor of bromfiets niet gebruikt dan is het 
mogelijk het voertuig te schorsen bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW). 
U kunt dit doen bij de balie van een kentekenloket of online. U behoeft dan geen 
motorrijtuigenbelasting meer te betalen, er is geen verplichte APK en ook de  
WA-verzekering kan worden beëindigd. De schorsing kan op elk moment weer wor-
den opgeheven maar duurt maximaal 1 jaar en kan daarna worden verlengd. Er zijn 
wel kosten aan verbonden. Indien de schorsing wordt opgeheven of niet meer wordt 

verlengd dan moet u direct weer voldoen aan de voertuigver-
plichtingen, waaronder de verplichte WA-verzekering. 

Dus, gebruikt u uw gemotoriseerd voertuig 
voorlopig niet, dan kunt u schorsing aan-

vragen bij de RDW. Geef de schorsing en 
eventueel de opheffing van de schorsing 
aan ons door zodat wij kunnen zorgen 
voor het beëindigen en weer afsluiten 
van de WA-verzekering.
Meer informatie is te vinden op: 
www.rdw.nl        


