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Kom samen sporten met het
PVCV G-team op zondag 27 mei!
Het PVCV G-team is een team speciaal voor kinderen die niet kunnen
aanhaken in het reguliere voetbal. Door de samenwerking met Onderling
Verzekerd heeft PVCV een goede basis ontwikkeld om meer kinderen een
kans te geven onderdeel uit te maken van dit team.
Op zondagmiddag 27 mei wordt speciaal voor hen een voetbaltoernooi
georganiseerd waarbij zij spelen tegen relaties van Onderling Verzekerd.
Speel een wedstrijdje mee in een van de teams. U hoeft geen sterspeler te
zijn. Het gaat om het samenspel en het plezier. Uw sportieve bijdrage is van
harte welkom en wordt zeer gewaardeerd. Na afloop is er gelegenheid om
onder het genot van een drankje bij te praten. Doe mee en geef je op via
info@onderlingverzekerd.nl of bel naar (030) 677 16 96.

Vooraankondiging algemene
ledenvergadering dinsdag 15 mei
19.30 tot 22.30 uur Kameryck te Kamerik
Tijdens het officiële gedeelte wordt uw aandacht gevraagd voor een statutenwijziging die verband houdt met fiscale aspecten omtrent premierestitutie
en winstverdeling. Uiteraard worden volgens de vaste agenda ook de jaarrekening en de bestemming van het resultaat besproken.
Beeldmateriaal ©Tractorgirl

Presentatie na de pauze

Op de tractor naar de Zuidpool

Manon Ossevoort laat zien hoe samenwerking en daadkracht het verschil
maken met ‘Een reis van een meisje op een tractor’. Een reis die aantoont dat
de wereld mooi en kansrijk is als je er met een andere blik naar kijkt.
Manon Ossevoort - actrice en theatermaakster www.tractortractor.org/nl

Visie, durven, doen!

‘Ontwikkel een daadkrachtige visie door nieuwe paden te betreden.’
Onderling Verzekerd leeft deze boodschap van Manon graag na.

2017, een nieuwe start
Graag doen wij in het kort verslag van de resultaten en de activiteiten
van het boekjaar 2017. Tijdens de algemene ledenvergadering zullen
wij dit uitgebreid toelichten

Wat heeft 2017 ons gebracht?

Fusie
Het jaar 2017 heeft in het teken
gestaan van het vormgeven van de
nieuwe organisatie na de fusie tussen
Onderlinge Haarrijn en OVM Zegveld
per 1 januari 2017. Er is een begin
gemaakt met het op elkaar afstemmen en optimaliseren van processen
en dit heeft tot de nodige synergievoordelen geleid. De Implementatiecommissie hield daarbij een oogje
in het zeil. Tevens is het strategisch
plan herijkt.
Toezicht
Op 1 januari 2017 heeft Harold
Eggenkamp de voorzittershamer van
Jaap Bijleveld overgenomen. Samen
vormen zij de raad van bestuur.
Hiermee is voldaan aan de door De
Nederlandsche Bank gestelde eisen
ten aanzien van de tweede beleidsbepaler. Daarnaast heeft Onderling
Verzekerd ontheffing gekregen voor
het indienen van kwartaalrapportages.
Cijfers, resultaat en premierestitutie
Voor een overzicht van de resultatenen de vermogenspositie verwijzen wij u graag naar de verkorte

jaarrekening zoals zal worden meegestuurd met de uitnodiging voor
de algemene ledenvergadering van
15 mei 2018. Tevens zal na 23 april
op de vestigingen in Vleuten en
Zegveld de uitgebre de jaarrekening
ter inzage liggen.
Personeel
Er is door onze werknemers in het
boekjaar 2017 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 vrijwel alle medewerkers
de deelcertificaten hebben behaald.
Voor 2018 staan er voor een aantal
medewerkers nog deelcertificaten
op de planning.
Om nog adequater te kunnen reageren
op uw vragen is de binnendienst
uitgebreid met de functie adviseur
zakelijke binnendienst. Deze functie
is verdeeld over 2 nieuwe medewerksters. Verderop in deze nieuwsbrief
stellen wij hen aan u voor.

Actie: Mei Tractormaand

Digitaal komt steeds

dichterbij:

we hebben uw

e-mailadres nodig!

Toekomst
Het jaar 2018 zal in het teken staan
van het verder inrichten van de nieuwe
organisatie. Teneinde de beoogde
synergievoordelen te behalen zullen
de processen en procedures van
beide organisaties verder op elkaar
worden afgestemd.
Tevens heeft in 2018 innovatie van het
digitaliseringsproces hoge prioriteit.
Zo zal er in de loop van het jaar een
digitale ‘Mijn Onderling Verzekerd’omgeving worden ingericht en
krijgen onze klanten de keuze om de
polissen per post of digitaal te ontvangen. Wij vertrouwen erop dat wij
met deze ontwikkelingen inspelen
op de behoeften van de klanten en
klaar zijn voor de toekomst.

Stormloop
schademeldingen
Voorspoedige verwerking
Onderling Verzekerd werkt met
man en macht aan alle schademeldingen na de heftige westerstorm
in januari. Veel schademeldingen
zijn al afgehandeld en we hopen de
laatste dossiers zo spoedig mogelijk af te handelen.
Contact over afhandeling
We doen vanzelfsprekend alle
moeite om de meldingen zorgvuldig
en zo snel mogelijk af te handelen.
Mocht u vragen hebben over de
stand van zaken van uw schademelding, bel ons dan gerust.

Woonhuisverzekering
na verbouwing!

Geïnspireerd door ‘Op de tractor naar de Zuidpool!’ van Manon Ossevoort
heeft Onderling Verzekerd de maand mei uitgeroepen tot tractormaand.
Brandblusser bij tractorverzekering
Bij de voordelige tractorverzekering ontvangt u bij iedere nieuwe tractorverzekering een gratis brandblusser (2 kg)! Deze actie start 1 mei en duurt
tot 1 september 2018.

Een verbouwing of renovatie kan
er toe leiden dat de waarde, en dus
ook de herbouwwaarde van uw
woning, toeneemt. Wanneer dat
het geval is, kan dat van invloed
zijn op uw woonhuisverzekering.
Om te voorkomen dat u onderverzekerd raakt, adviseren wij u om bij
een verbouwing altijd contact op
te nemen met de Onderlinge. De
adviseur(s) van Onderling Verzekerd
kunnen u vertellen of de polis aangepast moet worden.

Meer veiligheid met koolmonoxidemelders
Koolmonoxide staat bekend als een sluipmoordenaar. U proeft of ruikt het niet en voor u het weet bent u
bewusteloos. Elk jaar overlijden in Nederland gemiddeld elf personen door koolmonoxidevergiftiging.
Nog eens 150 mensen belanden in het ziekenhuis.

De oorzaak is meestal een slecht
onderhouden gastoestel én te
weinig ventilatie. Koolmonoxide is
een zeer giftig gas dat ontstaat
bij onvolledige verbranding van
bijvoorbeeld gas of hout. De onvolledige verbranding treedt vooral
op bij te weinig aanvoer van verse
lucht of bij vervuiling of defecten
van de branders in het toestel.
Daarnaast kunnen ook gescheurde,
losgkoppelde, verroeste of gecorrodeerde afvoerpijpen, gescheurde
gemetselde schoorsteenkanalen of
een foutieve installatie van toestellen die fossiele brandstof gebruiken, zorgen voor koolmonoxide

in een woning. Koolmonoxidevergiftiging kan worden voorkomen door
jaarlijks het verbrandingstoestel te
laten controleren en de schoorsteen
jaarlijks te laten schoonvegen. Zorg
er ook voor dat roosters openstaan
en dat er voldoende ventilatielucht
is. Mocht het toch mis gaan dan
kan een koolmonoxidemelder waarschuwen voor onveilige situaties.

Verhuis
service

Als aanvulling op onze service en dienstverlening kunnen wij u bij
uw verhuizing de helpende hand bieden. Wij hebben namelijk een
aanhanger die gratis beschikbaar is voor onze bestaande en nieuwe
relaties. Nieuw is dat u nu ook in onze vestiging in Zegveld gebruik
kunt maken van deze verhuisservice. De belangstelling is groot, dus
reserveer tijdig!

Het apparaat geeft een alarm als
de hoeveelheid koolmonoxide in
de lucht te groot wordt. Een koolmonoxidemelder biedt dus een stukje
veiligheid in huis.
Meer informatie is te vinden op de
website van de brandweer:
www.brandweer.nl/brandveiligheid/koolmonoxidemelders.

Aanmeldingsactie
nieuwe leden groot
succes
Ruim 40 leden van Onderling
Verzekerd ontvingen een VVVdinercheque voor het aanmelden
van een nieuw lid. Wij zijn hier erg
blij mee. Deze actie loopt door in
2018.

Samen sta je sterker: 2 nieuwe
adviseurs zakelijke binnendienst
Afgelopen periode is ons team versterkt met 2 medewerkers.
Wij stellen beide nieuwe collega’s graag aan u voor.

Esther Sleutelberg

Per januari 2018 is het team van
ons kantoor in Zegveld uitgebreid met een nieuwe collega,
Esther Sleutelberg. Zij werkt op
dinsdag, donderdag en vrijdag
als adviseur binnendienst zakelijke verzekeringen. Esther is
altijd werkzaam geweest in
adviesfuncties binnen de verzekeringsbranche bij onder andere
Reaal, Univé en de Rabobank.
Het leukst aan haar werk vindt
ze het directe klantcontact, het
zoeken naar de beste oplossingen voor de klanten en het onder
de aandacht brengen van risico’s
die er kunnen zijn. Het werk bij
Onderling Verzekerd sluit daar
goed bij aan. Wat Esther heel fijn
vindt is dat Onderling Verzekerd de ruimte biedt om voldoende
tijd en aandacht te kunnen geven aan de klanten zodat er kwaliteit kan worden geleverd. Ook vindt zij het prettig om te werken in
een organisatie waar de lijnen kort zijn en de sfeer collegiaal is.
Esther komt uit Gouda en haar vrije tijd brengt zij graag door met
haar gezin en vrienden. Ze houdt van het bourgondische leven en
is graag in de buitenlucht om te fietsen of te wandelen. Daarnaast
bezoekt zij de sportschool wel eens en geeft zij yogalessen.

Zorgvuldigheid
privacy wetgeving
Per 25 mei 2018 is de Algemene
verordening gegevensbescherming
(AVG) van toepassing. Dat betekent dat vanaf die datum dezelfde
privacywetgeving geldt in de hele
Europese Unie. De Wet bescherming
persoonsgegevens geldt dan niet
meer.
De AVG brengt u een versterking en
uitbreiding van uw privacy rechten
en heeft meer verantwoordelijkheden
voor ons als verzekeringsmaaschappij tot gevolg. Wij houden u
op de hoogte.

Sabine de Wit

Dezelfde functie in Vleuten wordt
sinds 1 februari 2018 ingevuld door
Sabine de Wit. De afgelopen 12 jaar
heeft zij gewerkt als adviseur
binnendienst particulieren bij de
Onderlingen in Benschop. Zij legt
zich toe op de agrarische klanten.
Dat is een leuke uitdaging voor haar
en zij heeft er zin in om zich door te
ontwikkelen. In september is Sabine
20 jaar getrouwd. Zij heeft twee
zoons van 16 jaar en woont in het
mooie dorpje Linschoten vlakbij
Woerden. In haar vrije tijd doet zij
graag leuke dingen zoals wandelen,
naar de bioscoop gaan en natuurlijk
iets gezelligs doen met haar familie
en/of vrienden. Verder heeft zij een
caravan waar ze een aantal keer per
jaar mee weggaat.

Geef uw e-mailadres
door! 

Laad mobiele
apparatuur
verstandig op
De meeste mensen herkennen
het beeld: overal in huis liggen
voortdurend smartphones, tablets en laptops op te laden.
Maar wist u dat door oververhitte accu’s en batterijen steeds
vaker woningbranden ontstaan?
De oorzaak blijkt vooral te liggen
in verkeerd materiaal, zoals
laders die niet officieel bij het
apparaat horen. Op die manier
kan al snel oververhitting ontstaan, met kortsluiting en brand
als gevolg.

										
Onderling Verzekerd		
Openingstijden
COLOFON

Theo van Baarenstraat 1
3451 DE VLEUTEN

vleuten@onderlingverzekerd.nl
(030) 677 16 96

maandag tot en met vrijdag
van 08.30 - 17.00 uur
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