
Samen bepalen wij de koers
U weet het: bij Onderling Verzekerd bepalen wij samen met onze leden de 
koers. Een belangrijk moment om dat samen te doen is tijdens de Algemene 
Ledenvergadering die normaliter plaatsvindt in mei. Door de coronacrisis is 
de vergadering verschoven naar het najaar. 

Op maandag 14 september 2020 vindt deze Ledenvergadering plaats.
Omdat wij door de corona niet bij elkaar kunnen komen hebben wij besloten 
om de vergadering digitaal te houden.  
Als u de vergadering digitaal wilt bijwonen verzoeken wij u zich vóór 
4 september aan te melden via www.onderlingverzekerd.nl/alv of stuur een 
e-mail naar info@onderlingverzekerd.nl. Bellen kan natuurlijk ook. Na uw 
aanmelding ontvangt u in september een link waarmee u kunt inloggen op 
de Algemene Ledenvergadering.

Ter voorbereiding op deze avond heeft u in de OV Actueel van mei 2020 
een samenvatting ontvangen van de jaarcijfers 2019. Voor uw gemak zijn 
de cijfers en toelichting nogmaals in deze Actueel opgenomen. Deze staan 
ook op www.onderlingverzekerd.nl, evenals de notulen van de vorige 
Algemene Ledenvergadering.  De uitgebreide jaarrekening en notulen 2019
liggen ter inzage op onze kantoren aan de Theo van Baarenstraat 1  te 
Vleuten en de Middenweg 7 te Zegveld.

Graag tot ziens op 14 september!

Met vriendelijke groet,
Harold Eggenkamp, voorzitter raad van bestuur
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23% van alle aangeschrevenen heeft 
het onderzoek ingevuld met de 
volgende resultaten. 

Met een score van 99% op betrouw-
baarheid, betrokkenheid en mense-
lijkheid heeft u aangegeven dat de 
kernwaarden ‘dichtbij en vertrouwd’ 
waargemaakt worden. Dat is een 
score om zeer trots op te zijn.

Tevredener na schade
Op het moment dat u schade heeft 
is dat voor u heel vervelend. Voor 
ons is dat hét moment waarop wij 
kunnen laten zien dat waarvoor u 

betaalt ook waargemaakt wordt. 
97% van de respondenten die schade 
heeft gehad,  heeft aangegeven dat 
ze na een schade qua tevredenheid 
gelijk of (veel) meer tevredener is 
over onze dienstverlening. Maar 
liefst 46% is (veel) meer tevreden 
over de dienstverlening. 

Zeer hoge NPS-score
Op de vraag ‘Hoe waarschijnlijk 
is het dat u Onderling Verzekerd 
aanbeveelt aan een vriend of collega 
op een schaal van 0 tot 10?’ heeft 
u ons zeer goed beoordeeld. De 
NPS-score wordt berekend door het 
percentage van de respondenten 
die een 9 of een 10 geven (bij ons 
50%) te verminderen met het aantal 
respondenten die ons een 6 of lager 
heeft gegeven (4%). Uw antwoorden 
resulteerden in een NPS-score van
46, wat extreem hoog is in de 
verzekeringsbranche.

Verbeterpunten
Vanuit het onderzoek komt naar
voren dat wij qua digitale com-
municatie verbeteringen moeten
gaan maken. Met de komst van 
Mijn Onderlinge zijn wij hier mee 
gestart.

Alle medewerkers van Onderling
Verzekerd bedanken u voor het 
vertrouwen en de zeer goede beoor-
deling.

Agenda Algemene Ledenvergadering 
14 september 2020 om 19.30 uur

1. Opening

2. Notulen algemene ledenvergadering 14 mei 2019

3. Ingekomen stukken en mededelingen

4. Ontwikkelingen algemeen

5. Jaarrekening en kapitaalbeleid
a  toelichting kapitaalbeleid
b  toelichting jaarrekening
c  vaststellen kapitaalbeleid 
d  vaststellen jaarrekening 
e  bestemming resultaat
f  verlenen decharge raad van bestuur voor het gevoerde beleid 
g  verlenen decharge raad van commissarissen voor het 

   gehouden toezicht 

6. Voorstel tot benoeming van de accountant boekjaar 2020

7. Voorstel tot benoeming leden raad van commissarissen
 Pieter van der Burg is aftredend en herkiesbaar lid van 
 de raad van commissarissen.

8. Rondvraag en sluiting

Klanttevredenheidsonderzoek 8.5
U heeft weer massaal meegewerkt aan het klanttevredenheidsonderzoek 
en met trots kunnen wij u vertellen dat u ten opzicht van het onderzoek van 
2016 nóg tevredener bent. 

Mijn Onderlinge live
Er is hard gewerkt aan het creëren 
van een Mijn Onderlinge omgeving 
waarin u uw digitale polissen en 
overige documenten kunt inzien. Het 
verheugt ons u te kunnen melden
dat Mijn Onderlinge live is! Wij zijn 
begonnen met het benaderen van
de eerste klanten. Voor het einde
van het jaar zal iedereen een 
uitnodiging ontvangen om over 
te gaan naar de Mijn Onderlinge 
omgeving.



Verkorte cijfers 2019 
Onderling Verzekerd U.A.

Balans per 31 december

Activa 2019 2018
Terreinen en gebouwen  450.000  450.000 

Financiële beleggingen  2.486.519  2.914.632 

Vorderingen  302.968  312.397 

Overige activa  2.625.591  1.692.284 

Overlopende activa  323  206 

 5.865.401  5.369.519 

Passiva
Eigen vermogen  4.322.304  4.077.116 

Achtergestelde schulden 
(ledenrekeningen)

 96.224  147.779 

Technische voorzieningen schaden  301.394  151.087 

Andere voorzieningen  23.649  22.142 

Schulden  1.121.830  971.395 

 5.865.401  5.369.519 

Winst- en Verliesrekening
2019 2018

Premie-inkomen  2.387.256  2.266.109 

Herverzekeringspremies  -1.283.463  -1.218.086

Commissies en winstdeling
herverzekeraar

 441.846  493.958 

Opbrengsten verzekeraar  1.545.639  1.541.981 

Bruto schadelast  -1.108.085  -957.479

Aandeel herverzekeraar  562.292  472.850 

Netto schadelast verzekeraar  -545.793  -484.629

Bruto resultaat verzekeraar a  999.846  1.057.352 

Provisie bemiddeling & advies 
complexe producten

 604.366  638.520 

Opbrengsten tussenpersoon b  604.366  638.520 

Aandeel in resultaat deelnemingen  232.710  96.247 

Opbrengst beleggingen en rente  207.676  -56.499

Beleggingen en rente c  440.386  39.748 

Totale opbrengsten a+b+c  2.044.598  1.735.620 

Totale bedrijfskosten  -1.770.202  -1.706.745

Resultaat voor belastingen  274.396  28.875 

Vennootschapsbelasting  -1.330  24.206 

Resultaat na belastingen  273.066  53.081 

Wat heeft 2019 ons 
(financieel) gebracht?
Het aantal leden is in 2019 licht gestegen 
naar 4.814 (+0,25%). Het verzekerd kapi-
taal bedroeg eind 2019 € 2.075 miljoen 
(+5,4%). Het bijbehorende bruto premie-
inkomen bedroeg € 2.387.256 (+5,3%).

Het boekjaar 2019 levert een resultaat 
vóór belasting op van € 274.396 (2018:  
€ 28.875). Het resultaat is fors verbeterd 
ten opzichte van vorig jaar. De belangrijkste 
factoren die het resultaat positief hebben 
beïnvloed betreffen met name de hogere 
verdiende premies eigen rekening en de 
hogere opbrengsten uit beleggingen. De 
verdiende premies zijn hoger door de 
stijging van het verzekerd kapitaal. De  
opbrengsten uit beleggingen zijn hoger 
door de zeer positieve ontwikkelingen in 
de financiële markten en het resultaat van 
de deelneming SOM. De belangrijkste fac-
toren die het resultaat negatief hebben  
beïnvloed zijn de hogere schadelasten en de 
daarbij behorende lagere winstdeling van 
de herverzekeraar, de hogere personeels-
kosten en de lagere netto opbrengsten uit  
bemiddeling. De schadelasten zijn gestegen  
doordat zich in 2019 enkele grote schaden 
hebben voorgedaan. De grootste schade 
betrof een brandschade met een schade- 
omvang van circa € 500.000. De  
personeelskosten vielen hoger uit door  
uitbreiding in het personeelsbestand en 
door een reguliere cao-verhoging. De bruto 
opbrengsten uit bemiddeling zijn licht  
gestegen maar door een eenmalige correctie 
van de onverdiende provisie (€ 35.962) 
is de netto provisie in 2019 gedaald.

Vermogenspositie
Ondanks het mooie financiële resultaat 
over 2019 hebben wij op basis van de  
corona situatie, de daling van de beurskoer-
sen en een tweetal grote brandschaden in 
2020 besloten om geen premierestitutie 
te verlenen. Deze beslissing is ook in lijn 
met de aanbeveling van de Nederlandsche 
Bank om de nodige voorzichtigheid rond 
het vermogensbeheer te betrachten. De 
financiële positie van Onderling Verzekerd 
is solide en door de toevoeging van het 
resultaat over 2019 verwachten wij de  
negatieve financiële ontwikkelingen in  
2020 op te kunnen vangen. Het eigen ver-
mogen is in het boekjaar toegenomen tot  
€ 4.322.304 (2018: € 4.077.116). Deze toe- 
name houdt verband met de toevoeging 
van de voorgestelde resultaatverdeling 
over het boekjaar ad € 273.066 (resultaat 
na belasting) en een vermogensonttrekking 
ten behoeve van de ‘(oud) Montfoort’-leden 
ad € 27.878. Op basis van deze vermogens-
positie wordt ruimschoots voldaan aan de 
wettelijke en interne solvabiliteitseisen.

De uitgebreide jaarrekening is op aanvraag 
beschikbaar. Als u voorafgaand aan de ALV 
vragen over de cijfers heeft, laat ons dat 
dan even weten door een mail te sturen 
naar harold@onderlingverzekerd.nl of te 
bellen. Dan beantwoorden wij die graag.

Ten slotte
Graag danken wij onze leden en relaties voor 
hun vertrouwen in Onderling Verzekerd in 
het afgelopen boekjaar. Ook danken wij de 
raad van commissarissen en de medewerkers 
van Onderling Verzekerd voor hun inzet en 
toewijding in het afgelopen jaar.



dichtbij & vertrouwd

          
Onderling Verzekerd  Openingstijden
Theo van Baarenstraat 1 klant@onderlingverzekerd.nl maandag tot en met vrijdag
3451 DE  VLEUTEN (030) 677 16 96 van 08.30 - 17.00 uur

Middenweg 7 klant@onderlingverzekerd.nl 
3474 KC  ZEGVELD (0348) 69 17 77 

COLOFON
Redactie en tekst:
Onderling Verzekerd

Vormgeving en druk:
Van Rooijen Grafi sch, Vleuten 

Er worden steeds vaker zonnepanelen toegepast op 
daken. Goede wet- en regelgeving ontbreekt nog 
waardoor er risico’s op brand bestaan. Daarom vragen 
wij u om contact met ons op te nemen voordat u de 
zonnepanelen gaat bestellen. Omdat de ontwikkelin-
gen op het gebied van zonnepanelen in een rap tempo 
plaatsvinden is het verstandig om met ons in gesprek 
te gaan over de eventuele eisen die gesteld worden bij 
installatie en levering van zonnepanelen. Wij geven u 
vast enkele tips waar u op kunt letten bij aanschaf en 
gebruik van zonnepanelen.

De veroorzakers van brand zijn vaak niet de panelen 
zelf maar de elektrische verbindingen zoals kabels en 
stekkers (connectoren). In driekwart van deze gevallen 
gaat het om indaksystemen. Deze systemen worden 
in plaats van dakpannen gelegd. Onder deze panelen 
kan het vervolgens te warm worden in vergelijking met 
panelen die bovenop de dakpannen worden gelegd. De 
meeste branden ontstaan overdag op warme dagen van 
21 graden of meer.
Als u zich zorgen maakt over uw reeds geïnstalleerde 
installatie kunt u het beste naar degene gaan die verant-
woordelijk is geweest voor de aanleg, om te overleggen 
wat er moet gebeuren. 

Enkele tips:
•  Laat de panelen monteren conform de NEN   
 7250:2014 norm en leg dit vast in de off erte.
•  Laat ook de installateur een verklaring afgeven dat  
 de dakconstructie de extra belasting kan dragen.
•  Hang rookmelders op bij de omvormers.
•  Laat de kabels in een kabelgoot leggen.
•  Goede kabels en connectoren (zelfde fabrikant) 
 gebruiken bij montage.
•  Panelen tijdig en frequent schoonmaken en 
 controleren op mankementen (1 keer per jaar).
 Schone panelen brengen meer op en zijn ook 
 veiliger.

Zonnepanelen aanschaff en, neem contact met ons op! 

Moestuin de Haar
Tijdens de Algemene Ledenverga-
dering zullen wij Moestuin de Haar 
een donatie aanbieden.  Moestuin 
de Haar is een tuin van 1,5 hectare, 
vroeger behorend bij Kasteel de 
Haar.  Bijna een eeuw heeft deze 
nutstuin zijn vruchtbare diensten 
bewezen aan de eigenaren, bewo-
ners en gasten van het Kasteel.

Sinds 2020 voorziet  Moestuin
de  Haar ook weer in voedsel maar 
nu voor de oogstaandeelhouders 
die uit Haarzuilens  en haar omge-
ving komen, Vleuten, Maarssen, 
De Meern en Leidsche Rijn. Als 
eigenaar van een oogstaandeel 
ben je wekelijks welkom om zelf te 
komen oogsten.

Op Moestuin de Haar worden op 
milieuvriendelijke wijze zo’n 55 
verschillende groenten, 15  soorten 
kruiden, klein fruit en een bloemen-
zee geteeld. De tuin wordt onder-
houden door tuinder Simone samen
met vrijwilligers, stagiaires en stich-
ting Moestuin de Haar.

Met de donatie draagt Onderling 
Verzekerd bij aan de realisatie van 
een ontvangstruimte voor de oogst-
aandeelhouders en tevens plek voor 
koffi  e, thee en lunch voor de mensen 
die de tuin onderhouden. Wilt u zelf 
een oogstaandeel of een bijdrage
leveren aan de realisatie van 
de ontvangstruimte van Moestuin 
de Haar? Neem dan een kijkje op 
www.MoestuindeHaar.nl.
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