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Onderling Verzekerd nodigt u uit
De raad van bestuur van Onderling Verzekerd U.A. nodigt al haar leden/verzekerden uit voor het bijwonen van de
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Locatie: Kameryck, Oortjespad 3, 3471 HD Kamerik

Agenda
1.

Opening

2.

Notulen Algemene Ledenvergadering Onderlinge Zegveld 14 november 2016
en notulen Algemene Ledenvergadering Onderlinge Haarrijn 15 november 2016

3.

Ingekomen stukken en mededelingen

4.

Ontwikkelingen

5.
Jaarrekeningen 2016
		
a. toelichting
		
b. vaststellen jaarrekening Onderlinge Haarrijn
		
c. vaststellen jaarrekening Onderlinge Zegveld
		
d. bestemming resultaat Onderlinge Haarrijn
		
e. bestemming resultaat Onderlinge Zegveld
		
f. verlenen decharge raad van bestuur voor het gevoerde
			
beleid Onderlinge Haarrijn
		
g. verlenen decharge raad van commissarissen
			
voor het gehouden toezicht van Onderlinge Haarrijn
		
h. verlenen decharge oud-Bestuur voor het gevoerde beleid Onderlinge Zegveld
6.

Toelichting en vaststellen kapitaalbeleid

7.

Voorstel tot benoeming van de accountant boekjaar 2017

8.

Voorstel tot benoeming leden raad van commissarissen
De heer M.J. (Mees) Weststrate wordt voorgedragen als nieuw lid van de
raad van commissarissen. Aftredend en herkiesbaar is de heer E.L.J. (Eric) Dolmans.

9.

Rondvraag en sluiting

Pauze
Na het officiële gedeelte zal Esther Vergeer een lezing
geven met als thema: KRACHT & KWETSBAARHEID
Rolstoeltennisster Esther Vergeer is één van de grootste
Nederlandse sporters aller tijden. Zo won Esther 470
wedstrijden op rij! Indrukwekkend is haar verhaal over het
omgaan met tegenslagen en doorzettingsvermogen.
Motivatie en enthousiasme zijn hierbij haar sleutelwoorden.
De uitgebreide jaarrekeningen en notulen 2016 liggen ter
inzage op onze kantoren aan de Theo van Baarenstraat 1
te Vleuten en de Middenweg 7 te Zegveld. Tevens staan
zij vermeld op www.onderlingverzekerd.nl.
Namens de Raad van Bestuur
H.H.G. (Harold) Eggenkamp

/onderlingeverzekeringenhaarrijn
/onderlingverzekerd

@ovmhaarrijn
@onderlingverzekerd

2016 was een jaar van
voorbereiding op de toekomst
Hierbij doen wij u als lid van Onderling Verzekerd in het kort verslag van de resultaten en de activiteiten van Onderlinge
Verzekeringen Haarrijn en Onderlinge Zegveld en omstreken van het boekjaar 2016. Tijdens de Algemene Ledenvergadering zullen wij dit uitgebreid toelichten.

Wat heeft 2016
ons gebracht?
Vergunning DNB
In 2016 ontvingen wij van De Nederlandsche Bank de vergunning Solvency II
Basic, het nieuwe toezichtregime voor
verzekeraars met beperkte risico omvang. Dit regime legt nieuwe en verregaande eisen op aan het vereiste kapitaal, risicomanagement en rapportages.
Resultaat
Het resultaat na belastingen van
Onderlinge Haarrijn bedraagt over 2016
E 8.392. Het resultaat is daarmee verbeterd ten opzichte van vorig jaar.
Dat is onder andere veroorzaakt door
een groeiende portefeuille en hogere
(+ 3,5%) opbrengsten uit bemiddeling.
De toename (3,2%) van de verdiende
premie houdt verband met de groeiende portefeuille en het feit dat er over
het boekjaar geen premierestitutie zal
worden verleend. Daarentegen vallen de
resultaten uit beleggingen in vergelijking
met 2015 lager uit en is het schadeverloop met drie bovengemiddelde
schadeclaims ongunstiger. De bedrijfskosten zijn gestegen onder andere door
hogere personeelskosten(uitbreidig RvB)
en huisvesting (12 maanden huur t.o.v.
5 maanden in 2015).
Onderlinge Zegveld kijkt met een
resultaat na belastingen van E 62.742
terug op een goed jaar, ondanks een
stijging van de schadelast. Een groei
(4,8%) van het premie-inkomen is mede

veroorzaakt doordat een afnemend
aantal brandposten in co-assurantie
is ondergebracht. Ook het verhoogde
tarief voor huishoudelijke inboedels
heeft een positief effect gehad op het
premie-inkomen. Daarnaast zijn de opbrengsten uit bemiddeling (provisie)
en de opbrengst uit abonnementen op
zogenaamde complexe producten licht
gestegen (+2,3%).
Cijfers
Voor een gedetailleerd overzicht van
de resultaten en de vermogenspositie
van beide rechtspersonen verwijzen
wij u graag naar de bijlage van deze
nieuwsbrief.
Resultaat
Gelet op de resultaten en de gewenste
vermogenspositie zal op de Algeme
Ledenvergadering
worden
voorgesteld om het overschot van beide
Onderlingen toe te voegen aan de
algemene reserve.
Personeel
In juni 2016 is de raad van bestuur
van Onderlinge Haarrijn versterkt met
Harold Eggenkamp. Per maart 2016
is bij Onderlinge Zegveld een nieuwe
adviseur particulieren in dienst getreden
en per april 2016 een nieuwe medewerker
schade- en polisadministratie aangesteld.
Er is door onze werknemers in het
boekjaar 2016 hard gestudeerd om te
voldoen aan de deskundigheidseisen

(Wft PE-plus). Vanaf 1 januari 2017
waren de ‘oude’ vakdiploma’s niet meer
geldig en moesten deze worden
ingewisseld voor deelcertificaten op
verschillende adviesgebieden. Wij zijn
verheugd te kunnen melden dat alle
medewerkers de deelcertificaten hebben
behaald.
Toekomst
Onderlinge Haarrijn en Onderlinge
Zegveld zijn met ingang van 1 januari
2017 gefuseerd. Het jaar 2017 zal in het
teken staan van het verder vormgeven
van de nieuwe organisatie, Onderling
Verzekerd U.A. Dit betreft onder andere
het op elkaar afstemmen en optimaliseren van de (digitale) processen en
procedures van beide organisaties teneinde de beoogde synergievoordelen
te behalen. Wij vertrouwen erop dat wij
met onze nieuwe organisatie en een herschreven strategisch plan klaar zijn voor
de toekomst.
Slot
Graag danken wij onze leden voor hun
vertrouwen in Onderlinge Verzekeringen
Haarrijn en Onderlinge Zegveld in het
afgelopen boekjaar. Ook danken wij de
raad van commissarissen van Haarrijn
en het voormalige Bestuur van Zegveld.
Vleuten, mei 2017
Namens de Raad van Bestuur van
Onderling Verzekerd U.A.
H.H.G. Eggenkamp (voorzitter)

GOED VOORBEREID OP REIS
De vakanties komen er aan, een fijn vooruitzicht. Denkt u er aan de vakantie tijdig voor te bereiden?
Zorg in ieder geval voor een goede reisverzekering. Waar u ook heen gaat, een goede reisverzekering
is onmisbaar. Gaat u vaker per jaar op vakantie? Dan is de doorlopende reisverzekering ideaal voor u.
Neem telefonisch contact met ons op of loop even één van onze kantoren binnen voor meer informatie;
wij helpen u graag verder. Dit jaar krijgt u namelijk 25% van de volledige jaarpremie

terug!

Esther Vergeer
Zevenvoudig Paralympisch Kampioen
Esther Vergeer is één van de grootste Nederlandse sporters aller tijden. Jarenlang was Esther de onbetwistte
nummer één van de wereld. Zo won Esther 470 wedstrijden op rij! Esther Vergeer is op dit moment directeur van het
ABN AMRO-toernooi World Wheelchair Tennis Tournament in Rotterdam en daarnaast adviseur van het NOC*NSF voor
het Paralympic Team NL.
Esther Vergeer vertelt open en eerlijk
over haar ervaringen als sportster met
een handicap. Indrukwekkend is haar
verhaal over het omgaan met tegenslagen en doorzettingsvermogen. Motivatie
en enthousiasme zijn hierbij haar sleutelwoorden. Naast presentaties geeft
Esther Vergeer ook meerdaagse trainingen en workshops waarbij zij een link
maakt naar haar tenniscarrière, haar rol
als manager en haar eigen foundation.
Biografie
Esther Vergeer is de succesvolste
Nederlandse gehandicapte sportster.
Ze was echter niet vanaf haar geboorte
gehandicapt. Tot haar zesde levensjaar was ze een heel gezond meisje. Na
enkele symptomen en tests bleek dat
Esther een bloedvatenafwijking rondom
haar ruggenmerg had. Een zeer risicovolle operatie zorgde ervoor dat ze in een
rolstoel terecht kwam. Na haar operatie
begon ze haar sportieve carrière niet met
tennis. In het revalidatiecentrum kwam
Esther Vergeer met allerlei sporten in
aanraking. Tennis en basketbal sprongen er voor haar direct uit. Esther heeft
gespeeld voor het Nationale damesteam rolstoelbasketbal. Haar grootste
overwinning was het behalen van het
Europees kampioenschap, een ervaring
die ze niet had willen missen. Het basketbal bleek later moeilijk te combineren

met school en tennis. In 1998 heeft ze
dan ook een keus moeten maken tussen
tennis en basketbal. Het werd uiteindelijk tennis. Dit bleek geen verkeerde keus
te zijn! Na drie jaar op nationaal niveau
te hebben gespeeld, besloot Esther
Vergeer, samen met haar coach dat
ze het ook internationaal moest gaan
proberen. Deze beslissing heeft tot
veel (inter)nationale titels geleid. Op
12 februari besloot Esther te stoppen
met haar internationale tenniscarrière.
Tevens presenteert Esther op hetzelfde
moment haar biografie ‘Kracht & Kwetsbaarheid’. Voor dit bijzondere boek
schreven sportlegendes Johan Cruijff en
Roger Federer het voorwoord. In 2014, tijdens de US Open in New York, lanceerde
ze haar biografie in het Engels ‘Fierce
& Vulnerable’. In de zomer van 2014 op
De Parade en in mei 2015 in De Kleine
Komedie was zij te zien in het theaterprogramma ‘Sportmonologen’ waarbij
zij in vijftien minuten haar persoonlijke
verhaal vertelde. Esther Vergeer is op
dit moment directeur van het ABN AMRO-toernooi World Wheelchair Tennis
Tournament in Rotterdam en daarnaast
adviseur van het NOC*NSF voor het
Paralympic Team NL. Verder is ze oprichtster van haar eigen foundation, de
Esther Vergeer foundation, waarbij ze
kinderen met een lichamelijke beperking
stimuleert te gaan sporten.

Nieuwe commissaris
In verband met de fusie heeft Onderlinge Zegveld een kandidaat rvc-lid aangeleverd.
Sinds enkele maanden neemt de heer M.J. Weststrate (Mees) deel aan de vergaderingen
van de raad van commissarissen als kandidaat-lid. Mees heeft 35 jaar ervaring als bestuurder bij diverse organisaties en is sinds april 2014 vicevoorzitter van Onderlinge
Zegveld. Na de fusie is er behoefte aan een commissaris met een groot netwerk binnen
het werkgebied van Zegveld. Mees is hier de geschikte persoon voor en hij zal ervoor
zorgen dat er een goede binding blijft bestaan met de leden van Onderlinge Zegveld.
Mees is getoetst door De Nederlandsche Bank en geschikt bevonden voor zijn nieuwe
rol. Graag doen wij de ALV het voorstel hem te benoemen als lid van de raad van
commissarissen.

Eerlijk, onafhankelijk advies;
Ervaren hypotheekadviseur;
Het beste voor u;
Geen winstoogmerk en lage tarieven;
Transparante kosten;
U kunt snel terecht voor een afspraak.

Uw adviseur voor hypotheken
Vestiging Vleuten: (030) 677 16 96
Vestiging Zegveld: (038) 69 17 77
Onderdeel van Onderling Verzekerd

www.onderlingeadvies.nl
gert-jan@onderlingeadvies.nl

Aanmeldingsactie nieuwe leden groot succes
Ruim 40 leden van Onderlinge Haarrijn ontvingen een VVV-dinercheque voor het aanmelden
van een nieuw lid. Wij zijn hier erg blij mee. Deze actie loopt door in 2017. Hierbij willen wij
graag ook de (oud-)leden van Onderlinge Zegveld wijzen op deze actie!!
Laat uw familie, vrienden, collega´s of buren meeprofiteren van de voordelen om bij de
Onderlinge verzekerd te zijn en meld hen aan. Als de woonhuis- en/of inboedelverzekering
in 2017 bij ons wordt ondergebracht, ontvangt u als dank een VVV-Dinercheque ter
waarde van E 50,-. Neem contact met ons op en wij informeren u nader.

							Openingstijden
Theo van Baarenstraat 1
vleuten@onderlingverzekerd.nl
maandag tot en met vrijdag
3451 DE VLEUTEN
(030) 677 16 96			
van 08.30 - 17.00 uur
Middenweg 7
3474 KC ZEGVELD

zegveld@onderlingverzekerd.nl
(0348) 69 17 77			

Zegveld is tevens geopend op
vrijdagavond van 19.00 - 21.00 uur
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