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Vooraankondiging Algemene
Ledenvergadering
Op dinsdag 14 mei 2019 vindt de Algemene Ledenvergadering plaats in
het mooie Kameryck te Kamerik. Tijdens het officiële gedeelte wordt naast
de vaste agendapunten zoals de jaarrekening en de bestemming van het
resultaat, uw aandacht gevraagd voor een statutenwijziging die verband
houdt met een bestuurswijziging.
Na de pauze zal Brenno de Winter een lezing geven met als thema: ‘Survival
in de digitale jungle’.

Presentatie internetcriminaliteit
Brenno is expert op het gebied van ICT, beveiliging
en privacy. Hij heeft meer dan 2.000 datalekken
onderzocht, diverse boeken geschreven en is een veel
gevraagd expert.
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Journalistenvakblad Villamedia riep Brenno de Winter
uit tot journalist van het jaar 2011. Hij kreeg zijn prijs
onder meer vanwege primeurs over de misstanden
rond de OV chipkaart en over de slechte beveiliging van
voornamelijk overheidswebsites. Tijdens de Algemene
Ledenvergadering geeft Brenno inzicht en tips in
digitale risico’s en preventie. Bijvoorbeeld phishingmails zijn niet meer van echt te onderscheiden en
hacks komen steeds vaker voor, met hoge kosten tot
gevolg. Bruno weet er onderhoudend over te vertellen.
Zeer interessant!
Binnenkort volgt de uitnodiging voor deze afwisselende
avond. Houd uw brievenbus en/of mailbox in de gaten!

WAT HEEFT 2018 ONS GEBRACHT?

2018, een stormachtig jaar

Graag doen wij u als lid van Onderling Verzekerd in het kort verslag van de resultaten en de activiteiten van het
boekjaar 2018. Tijdens de Algemene Ledenvergadering zullen wij dit uitgebreid toelichten.
Heftige westerstorm
Het jaar 2018 is voor Onderling Verzekerd een minder
gunstig schadejaar geweest. Op 3 en 18 januari zijn er
twee grote stormen geweest die ook onze leden hebben
getroffen (totaal 283 schaden).
Door de klimaatverandering zullen stormen van deze
omvang vaker gaan voorkomen. Dit is precies de reden
waarom u lid bent van Onderling Verzekerd: om u het
geruste gevoel te geven dat uw stormschade in goede
handen is.

AED
In ons kantoorpand aan de Theo van Baarenstraat 1 in
Vleuten is sinds kort een AED beschikbaar. Een groot
deel van de medewerkers heeft instructie gehad. Onderling Verzekerd wil hiermee graag bijdragen aan hulp bij
een (mogelijke) reanimatie en wij hebben ons aangemeld
bij HartslagNu. In Zegveld is in de nabije omgeving van
het pand eveneens een AED aanwezig.

Cijfers, resultaat en premierestitutie
Voor een overzicht van de resultaten en de vermogenspositie verwijzen wij u graag naar de verkorte jaarrekening zoals zal worden meegestuurd met de uitnodiging
voor de Algemene Ledenvergadering van 14 mei 2019.
Tevens zal na 24 april op de vestigingen in Vleuten en
Zegveld de uitgebreide jaarrekening ter inzake liggen.
Personeel
Door onze werknemers is in het boekjaar 2018 weer
hard gestudeerd om te voldoen aan de deskundigheidseisen (Permanent Actueel). Voor 1 april 2019 moesten
de Wft-diploma’s weer geactualiseerd worden en alle
betrokken medewerkers hebben inmiddels de Wftdiploma’s behaald.
Om nog adequater te kunnen reageren op uw vragen zijn
in 2018 twee collega’s gestart voor de functie van zakelijke
binnendienst. Eén bestuurder heeft te kennen gegeven
dat hij in 2019 zijn bestuurstaken wil beëindigen en
als buitendienstadviseur zijn kwaliteiten voor Onderling
Verzekerd wil inzetten.

Toekomst
Het jaar 2019 zal in het teken staan van het inrichten
van de nieuwe organisatie. Dit betreft onder andere het
inrichten van de klantenteams en ondersteuning. Tevens
zal de raad van bestuur van 2 naar 1 persoon gaan en
wordt gezocht naar een 2e beleidsbepaler. 2019 staat in
het teken van de implementatie van een ‘mijn-omgeving’
en de introductie van de digitale polis. In samenwerking
met het Onderling Dienstencentrum zullen we meer
uiting gaan geven aan onze kernwaarden, het relatiebeheer optimaliseren en een aanvang maken met betrekking tot het onder de aandacht brengen van onze dienst
hypotheekbemiddeling.

G-team PVCV blij met nieuwe
trainingsmaterialen
Loopladders met grotere gaten, een stevig ringenweb dat in vele vormen
is vast te klikken en kleine voetballen aan een touwtje. Het G-team van
voetbalclub PVCV maakt sinds kort gebruik van aangepaste trainingsmaterialen die zijn aangeschaft dankzij het sponsorcontract en partnership tussen Onderling Verzekerd en het Vleutense G-team.

Een passende
hypotheek.
Onderling
Verzekerd regelt
het voor u

Het G-team in actie met de nieuwe trainingsmaterialen
‘De motoriek van onze spelers is iets
minder ontwikkeld, waardoor gewone trainingsmaterialen vaak te lastig zijn’, vertelt Stefco Kraaij, trainer
van het G-team. ‘Met deze speciale
oefenmiddelen halen wij net zoveel
succes en plezier uit trainingen als
reguliere voetballers. En onze kinderen herkennen de oefeningen,
want ook professionele voetballers
gebruiken ze.’
Meer balgevoel
Voor de kleinste voetballers is er
een discusspel. ’Niet bij alle oefenin-

gen hoeft de bal centraal te staan’,
meent Stefco. ’We merken dat afwisselen belangrijk is, en het voordeel
bij dit spel is dat de kinderen ongemerkt leren welke kant ze op moeten
lopen.’ De mini soccer balletjes aan
een touwtje zijn ook een uitkomst:
’Gewone ballen springen weg waardoor de kinderen die steeds moeten
ophalen. En omdat ze de bal nu
vaker raken, ontwikkelen ze ook nog
eens meer balgevoel.’
Met de aangepaste trainingsmaterialen is het mogelijk om een meer
gevarieerde training te geven. ’En
dat zien we terug in het enorme
enthousiasme van de kinderen’,
aldus Stefco. ‘Dit is opnieuw een
mooi voorbeeld van de fijne
samenwerking tussen het G-team
van PVCV en Onderling Verzekerd.’
Nieuwe G-leden zijn welkom!
PVCV verwelkomt graag nieuwe
leden voor het G-team. Ken je
iemand tussen de 6 en 18 jaar oud
die geen aansluiting kan vinden bij
het reguliere voetbal? Laat hem of
haar dan eens sfeer komen proeven
bij het sportieve en gezellige
G-team van PVCV. Een korte e-mail
aan gvoetbal@pvcv.nl is daarvoor
voldoende. PVCV neemt dan snel
contact op om kennis te maken.

Ook voor uw hypotheek kunt
u bij ons terecht. De adviseur
van
Onderling
Verzekerd
vergelijkt samen met u welke
mogelijkheden en hypotheken
er zijn.
Maar ook of er interessante
(subsidie-)regelingen zijn.
Wij nemen de tijd voor zoiets
belangrijks als een hypotheek.
Wij nodigen u graag uit voor
een goed advies.

Notulen Algemene
Ledenvergadering
2018
U ontvangt de notulen van de
2e Algemene Ledenvergadering
van Onderling Verzekerd gehouden
in Kameryck te Kamerik op 15 mei
2018 als bijlage van deze Onderling
Actueel.

Verhuis
service

Boerderij in de Kijker
Vorig jaar heeft Onderling Verzekerd tijdens de Algemene Ledenvergadering een donatie van € 1.000,- geschonken aan de vereniging Boerderij in
de Kijker.
De doelstelling van de vereniging is de toegankelijkheid van het platteland
te vergroten voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Dit wil de vereniging bereiken
door kwalitatief hoogwaardige boerderijlessen aan te bieden aan basisscholen in de provincie Utrecht. De donatie van Onderling Verzekerd is gebruikt
voor circa tien lessen bij diverse leden van de vereniging, zoals Hans Oostveen en Wim Westeneng.

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. U kunt zowel in Vleuten als
in Zegveld gebruik maken van deze
verhuisservice. De belangstelling is
groot, dus reserveer tijdig!

Aanmeldingsactie
nieuwe leden
wegens succes
verlengd
Ruim 50 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
2019.

Steeds meer digitaal:
geef uw e-mailadres door!







De automatisering gaat gestaag door en er wordt steeds meer digitaal
verzonden. Wij hebben uw e-mailadres nodig zodat u niets mist!

										
COLOFON
Onderling Verzekerd		
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Redactie en tekst:
Theo van Baarenstraat 1
3451 DE VLEUTEN

vleuten@onderlingverzekerd.nl
(030) 677 16 96
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Onderling Verzekerd
Vormgeving en druk:
Van Rooijen Grafisch, Vleuten

dichtbij & vertrouwd
Middenweg 7
3474 KC ZEGVELD

zegveld@onderlingverzekerd.nl
(0348) 69 17 77

maandag tot en met vrijdag
van 08.30 - 17.00 uur
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Notulen 2e Algemene Ledenvergadering Onderling Verzekerd
gehouden in Kameryck te Kamerik op 15 mei 2018

NOTULEN ALV
Aanwezig: P.J. van der Burg, J.C. Bijleveld, E.L.J. Dolmans, H.H.G. Eggenkamp
(voorzitter raad van bestuur), J.E. Jonker, H.J.G.M. Smorenburg (voorzitter raad
van commissarissen), M.J. Weststrate en 81 stemgerechtigde leden
1. Opening
De voorzitter, Henny Smorenburg, opent de tweede Algemene Ledenvergadering van Onderling Verzekerd met een speciaal welkom aan de voormalige
bestuursleden van OVM Zegveld, OBM Montfoort en Onderlinge Verzekeringen
Haarrijn, aan de leden en de medewerkers van Onderling Verzekerd en aan de
vertegenwoordigers van de SOM/SOBH.
Het afgelopen jaar was financieel een goed jaar en de solvabiliteit van Onderling Verzekerd is en blijft uitstekend op orde. De cijfers worden later in de vergadering toegelicht. 2017 heeft in het teken gestaan van het verder integreren
van de organisaties van OVM Zegveld en Onderlinge Verzekeringen Haarrijn in
de nieuwe organisatie Onderling Verzekerd.
De verzekeringswereld is sterk aan het veranderen. Hier is veel aandacht aan
besteed in het nieuw opgestelde strategisch plan 2017-2020. Een van de
punten is dat Onderling Verzekerd zich in nauwe samenwerking met collegaOnderlinge verzekeraars in Nederland voorbereidt op de toekomst. Daarvoor
is het Onderlinge Diensten Centrum opgericht (ODC), dat de aangesloten
individuele Onderlingen ondersteuning biedt op het gebied van ICT en marketing. Ook wordt er binnen het ODC aan gewerkt om in de nabije toekomst de
invulling van de sleutelfuncties aan de Onderlingen te kunnen aanbieden.
Het jaar 2018 is slecht begonnen met bijna 300 stormschademeldingen tot een
bedrag van ruim € 0,5 miljoen. Dit zal het financiële resultaat van 2018 nadelig beïnvloeden. Op dit moment wordt hard gewerkt aan de voorbereidingen
naar aanleiding van de wet op de privacy, de AVG (Algemene Verordening
Gegevensbescherming) die per 25 mei aanstaande ingaat. Ook dit wordt samen
met het ODC aangepakt. Het operationeel plan 2018 heeft als hoofdthema
digitalisering en de implementatie van de hierbij behorende ‘mijn-omgeving’,
waardoor in de nabije toekomst polissen en nota’s digitaal verzonden kunnen
worden.
De raad van commissarissen heeft het volste vertrouwen dat Onderling Verzekerd ‘dichtbij en vertrouwd’ is voor de huidige en voor nieuwe leden. Met een
verdere digitaliseringsslag in de komende jaren is Onderling Verzekerd klaar
voor de toekomst. De raad van bestuur onder leiding van Harold Eggenkamp
zal samen met het personeel hiervoor zorg gaan dragen.
De voorzitter dankt de medewerkers en medewerksters van Onderling
Verzekerd en de leden van de raad van bestuur voor hun inzet voor
Onderling Verzekerd.

2. Notulen Algemene Ledenvergadering 16 mei 2017
Nadat de agenda is verstuurd is gebleken dat de leden abusievelijk niet op de hoogte zijn gesteld van het feit dat de notulen
ter inzage lagen op beide vestigingen. Daarom leest de voorzitter de hoofdlijnen uit de notulen ter vergadering voor.
Er zijn geen vragen over de notulen van de Algemene Ledenvergadering van Onderling Verzekerd van 16 mei 2017 waarna
ze ongewijzigd worden goedgekeurd en ondertekend.
3. Ingekomen stukken en mededelingen
Harold Eggenkamp meldt van wie bericht van verhindering is
ontvangen. Bij aanvang van de vergadering zijn er 77 stemgerechtigde leden aanwezig (noot: dit werden er uiteindelijk 81).
Er zijn geen mededelingen.
4. Ontwikkelingen
De voorzitter van de raad van bestuur, Harold Eggenkamp,
geeft een terugblik over het jaar 2017. Belangrijke punten
waren o.a. de fusie van Onderlinge Verzekeringen Haarrijn
met OVM Zegveld met alle daaruit voortvloeiende acties, het
samenvoegen van losse verzekeringen naar een pakket, bijscholing van het personeel, de nieuwe huisstijl met het nieuwe logo, de portefeuille ontwikkeling en het strategisch plan.
Het aantal leden is wederom gestegen, maar ook het aantal
royementen in verband met overlijden en verhuizing naar
verzorgingstehuizen. Acquisitie van nieuwe klanten heeft volop de aandacht. Het aantal schades was aanzienlijk minder
dan voorgaande jaren. De provisie laat een lichte daling zien
ten opzichte van vorige jaren. Een belangrijke oorzaak is het
omzetten van een groot deel van de verzekeringsportefeuille
naar de premievervaldatum van 1 januari. Daardoor is slechts
een deel van de jaarprovisie ontvangen. Dit corrigeert zich
weer in de loop van 2018. De belangrijkste punten uit het strategisch plan zijn het behouden van de klanttevredenheid, het
verhogen van de polisdichtheid bij bestaande klanten, digitalisering en de naamsbekendheid als totaalaanbieder.
Jaap Bijleveld licht vervolgens de ontwikkelingen in 2018 toe.
Het jaar startte met een flinke storm en de grote impact door
de schades die daarvan het gevolg waren. In 2018 worden alle
processen rondom de nieuwe privacy wetgeving opgezet.
Dit vraagt uitgebreid aandacht. Een ander punt dat aandacht
vraagt is de vestiging in Zegveld. De bovenverdieping kampt
met achterstallig onderhoud en is gedateerd. Deze verdieping wordt niet gebruikt door Onderling Verzekerd en wordt
momenteel gedeeltelijk verhuurd. De afweging was om de
bovenwoning te renoveren of te verkopen. Aangezien Onderling Verzekerd de focus legt op verzekeringsactiviteiten, is in
overleg met een makelaar en na goedkeuring van de raad van
commissarissen besloten het bovenpand in de loop van 2018
te verkopen. De benedenverdieping – waar de medewerkers
van Onderling Verzekerd hun werk doen - wordt binnenkort
opgeknapt. Ook belangrijk is dat Onderling Verzekerd vrijstelling heeft gekregen van De Nederlandsche Bank voor het maken van de kwartaalrapportages. Onderling Verzekerd doet
veel aan naamsbekendheid via evenementen en sponsoring
van lokale organisaties. Zo is er onder andere een sponsorcontract en partnerschap met het G-team van PVCV. Op 27
mei is er een voetbaltoernooi georganiseerd waaraan relaties
van Onderling Verzekerd mogen meedoen. Jaap Bijleveld
doet een oproep om kennis te komen maken of mee te doen
met de wedstrijd. De maand mei is uitgeroepen tot tractormaand. Tot 1 september 2018 wordt bij iedere bij Onderling
Verzekerd nieuw afgesloten tractorverzekering een gratis 2 kg
brandblusser geleverd.

Vraag: Is de privacy wetgeving al in kaart gebracht, hoeveel
werk is het en hoeveel kosten brengt dat met zich mee?
Antwoord: Het opzetten van procedures rondom de nieuwe
AVG veroorzaakt veel werk. Dit werk wordt verdeeld over
de diverse aangesloten Onderlingen en vervolgens samengevoegd zodat het door alle aangesloten Onderlingen kan
worden toegepast. Dit wordt met de huidige bezetting
onder leiding van Niels Witteveen gedaan en brengt vooralsnog geen extra kosten met zich mee.
5. Statutenwijziging inzake fiscale aspecten
premierestitutie / winstverdeling
Harold Eggenkamp licht het voorstel voor de statutenwijziging toe. In lijn met de door de Belastingdienst goedgekeurde
modelstatuten wordt voorgesteld om artikel 28 ‘Bestemming
batig saldo’ van de statuten van Onderling Verzekerd aan te
passen. In de huidige statuten staat vermeld dat op voorstel
van de raad van bestuur en na goedkeuring van de raad van
commissarissen de Algemene Ledenvergadering de bestemming van het batig saldo kan goedkeuren. Door de aanpassing
hebben de leden standaard recht op het overschot naar evenredigheid van het aandeel in de premie over het afgelopen
boekjaar tenzij de Algemene Ledenvergadering op voorstel
van de raad van bestuur besluit (een deel van) het overschot
toe te voegen aan de algemene reserve. De raad van commissarissen heeft in zijn vergadering van 6 november 2017 goedkeuring verleend aan deze statutenwijziging.
Vraag: Het ledenaantal stijgt niet. Kunnen mensen met een
huurwoning lid worden?
Antwoord: Je bent lid als je een brandverzekering bij Onderling Verzekerd hebt afgesloten, dus bij een huurwoning met
een inboedelverzekering bij Onderling Verzekerd ben je lid.
Het is een van de punten van het strategisch plan 2018 om de
criteria wanneer iemand wel en geen lid is opnieuw te bepalen.
Vraag: Wordt het premiepercentage van de restitutie dan nog
wel besproken?
Antwoord: Elk batig saldo gaat naar de leden en een deel naar
de algemene reserve. De raad van bestuur maakt een voorstel
dat moet worden goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering.
Vraag: Waar komt deze statutenwijziging vandaan?
Antwoord: Op grond van de door de Belastingdienst goedgekeurde modelstatuten en op advies van de accountant.
De Algemene Ledenvergadering stemt in met de voorgestelde statutenwijziging.
6a. Toelichting jaarrekening 2017 Onderling Verzekerd
Aan de hand van een presentatie wordt door Eric Dolmans als
voorzitter van de Audit- en Risicocommissie een toelichting
gegeven op de jaarrekening 2017. Opvallend is de afname van
de post ‘Terreinen en gebouwen’, wat veroorzaakt is door een
hertaxatie van het pand in Zegveld op basis van andere taxatiegrondslagen. De waarde van de bovenverdieping ligt rond
de € 200.000 en de rest is kantoorpand. De post ‘Schulden’
betreft geen opgenomen leningen maar bestaat voornamelijk
uit prolongatiepremie die al in december is ontvangen voor
het nieuwe jaar (omdat deze op 31 december nog niet verschuldigd was wordt deze als schuld gepresenteerd) alsmede
uit de voorgestelde premierestitutie. De balans is met ruim
€ 300.000 toegenomen en komt uit op € 5.636.695 (was in
2016 € 5.316.338).

Vraag: Is er een berekening gemaakt wat het maximale eigen
vermogen zou moeten zijn?
Antwoord: Die berekening is gemaakt en wordt toegelicht in
het Kapitaalbeleid. Dit volgt in agendapunt 7.
De post ‘Bruto resultaat verzekeraar’ in de winst en verliesrekening toont na aftrek van de vergoeding aan de tussenpersoon een kleine daling. Dit is een boekhoudkundige daling
veroorzaakt door het omzetten van de polissen naar premievervaldatum 1 januari. Dit corrigeert zich in 2018. Ondanks
het mooie resultaat van de beleggingen in de SOM is de post
‘Beleggingen en rente’ iets lager uitgekomen, veroorzaakt
door een afwaardering van € 65.300 op het pand in Zegveld.
De totale opbrengsten komen in 2017 uit op € 1.924.170 (in
2016 € 1.622.226). Aan de kostenkant zijn de personeelskosten gestegen doordat Harold Eggenkamp in 2016 halverwege
het jaar in dienst is gekomen en in 2017 voor het hele jaar
meeweegt. De algemene kostenstijging is dit jaar minimaal
geweest: de gerealiseerde synergievoordelen van de gefuseerde organisaties hebben positief bijgedragen.
Na verrekening van de vennootschapsbelasting toont de
winst- en verliesrekening een plus van € 307.983 (in 2016
€ 71.134). Zo’n mooi resultaat is nog niet eerder bereikt. Hieruit
blijkt de kracht van de gecombineerde organisatie: een grote portefeuille, spreiding van risico en synergievoordelen. En
uiteraard is dit resultaat ook bereikt doordat er relatief weinig
schades zijn geweest.
Vraag: Zijn de beleggingen bij de ING duurzame beleggingen?
Antwoord: Ja, de ING heeft een mandaat om via een duurzaam, neutraal profiel de toevertrouwde middelen van Onderling Verzekerd te beleggen.
Vraag: Kunnen de duurzame beleggingen volgende keer meer
worden toegelicht in de presentatie, want duurzaamheid is
een onderdeel dat leeft.
Antwoord: Dat kan want de gegevens van de duurzame beleggingen ontvangen we ieder kwartaal van de ING.
6b. Vaststellen jaarrekening Onderling Verzekerd
De raad van commissarissen stelt voor om de jaarrekening
vast te stellen. De vergadering stemt met dit voorstel in.
6c. Bestemming resultaat Onderling Verzekerd
Door het goede resultaat na belasting van € 307.983 wordt
voorgesteld de leden een premieteruggave te doen van 10%
van de premie (totaal € 221.645) en het restant (na verwerking van het fiscale effect van de premierestitutie en na de
afgesproken teruggave van het vermogen aan de Montfoortleden) ad € 103.968 toe te voegen aan de algemene reserve.
De teruggave van het vermogen aan de Montfoort-leden vindt
nog 2 boekjaren plaats (2018 en 2019).
De vergadering gaat ermee akkoord.
Het is gebruikelijk dat Onderling Verzekerd jaarlijks een donatie doet aan een organisatie die in een van de kerngebieden
belangrijk werk verricht. Dit jaar is de keuze gevallen op Boerderij in de Kijker. Wim Westeneng, voorzitter van Boerderij in
de Kijker, licht deze organisatie toe.
De doelstelling van Boerderij in de Kijker is het bevorderen
van de verbinding tussen de agrariër als voedselproducent
en jonge burgers in de provincie Utrecht. Op dit moment
bieden 30 agrariërs boerderijeducatie aan bij basisscholen.
Dat doen ze al vele jaren met veel plezier. Jaarlijks komen
circa 12.000 kinderen op het boerenerf om te ontdekken en

leren over voedsel(-productie), dieren en het agrarisch landschap. Voor de toekomst wil men de hele provincie Utrecht
dekkend hebben. Ook wil men zich dan meer gaan richten op
het voortgezet onderwijs.
Vervolgens overhandigt Jaap Bijleveld namens de leden de
donatiecheque ter waarde van € 1.000.
6d. Verlenen decharge raad van bestuur voor het gevoerde
beleid Onderling Verzekerd
Met instemming heeft de vergadering kennis genomen van
het gevoerde beleid in 2017 en dechargeert de raad van
bestuur van Onderling Verzekerd.
6e. Verlenen decharge raad van commissarissen voor het
gehouden toezicht Onderling Verzekerd
Met instemming heeft de vergadering kennis genomen van
het gehouden toezicht in 2017 en dechargeert de raad van
commissarissen.
7. Toelichting en vaststellen kapitaalbeleid
Aan de hand van een presentatie wordt door Eric Dolmans als
voorzitter van de Audit- en Risicocommissie een toelichting
gegeven op het kapitaalbeleid. De Nederlandsche Bank verplicht verzekeraars het kapitaalbeleid te delen met de leden
en het vast te stellen. Het kapitaalbeleid moet aantonen of
je als verzekeraar op lange termijn, ook met een aantal grote
schades, nog voldoende kapitaalkrachtig bent. Het stappenplan om te komen tot een goed kapitaalbeleid wordt doorgenomen, waaronder de diverse risico’s. Het ‘Schadetechnisch
risico’ is in 2018 met bijna € 300.000 toegenomen. Dit komt
doordat de vestiging in Vleuten een herverzekeringscontract had met 50% eigen risico en 50% herverzekering terwijl
Zegveld een herverzekeringscontract had met 75% en 25%.
Het herverzekeringscontract is in ieder geval voor het eerste
jaar na de fusie conservatiever ingezet (60/40) om ervoor te
zorgen dat de solvabiliteit op peil is. Voor 2018 is wederom
gekozen voor een 50/50 contract gelet op de gezonde
financiële positie.
Vervolgens wordt de normering voor de bepaling van de solvabiliteit kapitaalvereiste (SKV) doorgenomen. De Nederlandsche Bank hanteert een SKV van 100%, maar om zich comfortabel te voelen houdt Onderling Verzekerd zelf een benedengrens aan van 150%. Afgesproken is dat er boven 175% ruimte is voor premierestitutie. Op dit moment heeft Onderling
Verzekerd een eigen vermogen van 189% van de SKV, wat
binnen de verzekeraarssector een heel gangbaar percentage is.
Boven de 200% is er ruimte om het risicoprofiel aan te passen
en zou een hogere premierestitutie kunnen worden gedaan.
Er is met het huidige resultaat en met inachtneming van de
schades in het begin van dit jaar ruimte om 10% premierestitutie
aan de leden te geven.
Vraag: Waarom staat de toelichting van het kapitaalbeleid niet
eerder op de agenda? Dan kan eerst het kapitaalbeleid worden
vastgesteld en vervolgens de winstbestemming en de premierestitutie. Anders kan je er namelijk niet meer op terugkomen.
Antwoord: Daar is tot op heden niet op deze manier naar
gekeken, maar het zou een goede aanpassing voor de toekomst kunnen zijn.
Vraag: Er zijn zeven banken waar de liquide middelen zijn
gestald. Is er ook gekozen voor systeembanken?
Antwoord: Er is een liquiditeitsdocument waarin criteria staan
waaraan banken minimaal moeten voldoen. Er wordt rekening
gehouden met de rating van die bank.

Nadat er geen vragen meer zijn stelt de vergadering het
kapitaal- en solvabiliteitsbeleid van Onderling Verzekerd per
1 januari 2018 vast.
Vervolgens stelt de raad van commissarissen voor om het formeel vaststellen van het kapitaalbeleid in de toekomst door de
raad van commissarissen te laten doen in plaats van door de
Algemene Ledenvergadering. Wel zal een toelichting op het
kapitaalbeleid worden gegeven tijdens de Algemene Ledenvergadering.
Vraag: Waarom zou je dit willen veranderen?
Antwoord: De tendens is dat dat bij meer Onderlingen
gebeurt. Bovendien kan je vooruitlopend op de Algemene
Ledenvergadering bijsturen en richting geven.
Vraag: Zal dit de werkbaarheid van het bestuur ten goede
komen als de leden instemmen met het voorstel?
Antwoord: Dit is een erg technisch onderwerp en de vraag
is of het interessant is voor iedereen in de Algemene Ledenvergadering. De Nederlandsche Bank keurt het goed als die
bevoegdheid bij de raad van commissarissen ligt. Wel zal de
raad van commissarissen het rapporteren aan de Algemene
Ledenvergadering. De toelichting kan dan eerder op de
agenda worden gezet zodat de Algemene Ledenvergadering
eventueel de raad van commissarissen geen decharge kan
verlenen.
Uit de zaal blijkt zowel goedkeuring als afkeuring. Een lid
meldt expliciet tegen te zijn want het zou principieel niet kloppen. Naar zijn mening zou de raad van commissarissen dan
wel heel veel beleidsruimte krijgen. Dit heeft naar zijn zeggen
overigens niets met vertrouwen in de raad van commissarissen te maken.
De raad van commissarissen neemt het voorstel terug en zal
er nogmaals over nadenken. De Algemene Ledenvergadering
gaat hiermee akkoord.
8. Voorstel tot benoeming accountant boekjaar 2018
Het is de bevoegdheid van de Algemene Ledenvergadering
om jaarlijks de accountant te benoemen. De raad van bestuur
stelt voor om accountantskantoor Ecovis BonsenReuling te
benoemen als accountant voor het boekjaar 2018. De vergadering stemt in met dit voorstel.
9. Voorstel tot benoeming leden raad van commissarissen
De vicevoorzitter, Jan Jonker, meldt dat Henny Smorenburg
aftredend is als voorzitter en dat hij wordt voorgedragen om
te herbenoemen als commissaris. De vergadering stemt in met
zijn herbenoeming voor de komende vier jaar.
10. Rondvraag en sluiting
De volgende vragen worden gesteld.
•	Voorstel vanuit de leden: Een meer gemêleerde raad van
commissarissen, oftewel meer dames in het bestuur.
	Antwoord: Hier kan rekening mee worden gehouden bij de
herbenoeming van commissarissen.
•	Vraag over de activiteiten van Boerderij in de Kijker: Hoe
komen de kinderen op de boerderijen?
	Antwoord: Lopend, op de fiets, met de auto of met de bus.
Net hoe de scholen het regelen.
•

 raag: Besloten is de bovenverdieping van het pand in
V
Zegveld te verkopen. Dat is een ander beleid dan in
Vleuten want daar is naar een nieuw pand verhuisd.

Antwoord: In Vleuten kampte Onderling Verzekerd met ruimtegebrek en in Zegveld niet.
Het afgelopen jaar heeft de Implementatiecommissie de
implementatie van beide organisaties begeleid, heeft meegekeken hoe de integratie tot stand is gekomen en heeft naar
de financiële kant gekeken. De commissie onder leiding van
Mees Weststrate is tweemaal bij elkaar geweest en heeft in
haar laatste vergadering vastgesteld dat er aan alle voorwaarden voor de fusie is voldaan en dat de commissie opgeheven
kan worden. De voorzitter dankt hen voor alle inspanningen.
Nadat er wordt vastgesteld dat er geen vragen meer zijn
wordt het officiële gedeelte van de vergadering gesloten.

Presentatie Manon Ossevoort
Na het officiële gedeelte geeft actrice en theatermaakster
Manon Ossevoort een lezing met als thema ‘Visie, durven,
doen: Op de tractor naar de Zuidpool!’.
In deze presentatie wordt een link gelegd naar twee samengevoegde verzekeringsmaatschappijen, hoe bouw je dan een
sterk merk. Dat doe je vooral samen! Als speerpunten noemt
zij het duidelijk stellen van je doel, te zorgen voor een topteam
en een uitdagende omgeving. Zij licht dit toe aan de hand van
haar reis.
In 2004 begon Manon met het verwerken van het concept
‘Visie, durven, doen!’ in een reis van een meisje op een tractor
naar het einde van de wereld en weer terug. Dat lijkt
onmogelijk, maar als je op pad durft te gaan met een andere
manier van kijken, ontstaat een nieuwe visie. Ook al verlies je
de hoop, toch doen. Steeds weer op zoek naar nieuwe mensen
en idealen. Mensen tegenkomen die het avontuur durven aangaan, durven gehoor te geven aan hun droom. Durf je droom
als een zaadje te planten. Tijdens haar reis vroeg Manon haar
publiek/toeschouwers hun droom op een briefje te schrijven.
Na 4 jaar onderweg te zijn geweest maakte zij aan het einde
van de reis op de Zuidpool een sneeuwpop met alle genoteerde dromen in de buik van de sneeuwpop. Na die hele reis
gelooft ze oprecht dat 99% van de mensen hetzelfde wil, namelijk gezien worden, respect krijgen en behulpzaam zijn. Met
een duidelijk doel voor ogen, een goed team en een uitdaging
wordt het beste in je naar boven gehaald. Samen is alles
bereikbaar!
Harold Eggenkamp dankt Manon Ossevoort voor haar positieve
bijdrage aan deze Algemene Ledenvergadering. Hiermee is de
vergadering afgerond.

Vastgesteld te Kameryck op 14 mei 2019
H.J.G.M. Smorenburg
voorzitter raad van commissarissen

