
In mei vond de Algemene Ledenvergadering plaats. Voor de tweede keer 
werd de vergadering digitaal uitgezonden. Via de chat werden diverse 
vragen gesteld en er werd digitaal gestemd. Wij hopen dat het in 2022 
weer mogelijk is om u persoonlijk te ontmoeten bij het mooie Kameryck in 
Kamerik. Mirjam Pels is dan uitgenodigd om na het o�  ciële gedeelte een 
lezing te geven.
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Mirjam vertelt ons een aantal 
aantrekkelijke waarheden over 
liegen. En dat is nuttig want we 
liegen allemaal, meerdere keren per 
dag zelfs. 
Maar hoe herkent u een leugen 
en wat kunt u daar vervolgens 
mee in het alledaagse leven? Om 
uw gesprekspartner nóg beter te 

kunnen helpen en begrijpen heeft 
Mirjam een groot aantal tips. 
Zo leert u niet alleen wat non-
verbaal gedrag betekent, maar laat 
ze u ook kennismaken met signalen 
die misleidende personen kunnen 
afgeven. Eigenlijk onmisbaar voor 
iedereen! 

Lezing 
‘De waarheid over liegen’
Mirjam Pels geeft u een kijkje in de geheimen van het ‘lezen’ van uw 
gesprekspartner. Zij is trainer bij De LeugenAcademie.
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Als aanvulling op onze service en 
dienstverlening kunnen wij u bij 
uw verhuizing de helpende hand 
bieden. Onze aanhanger is gratis 
beschikbaar voor onze relaties. 
U kunt zowel in Vleuten als in 
Zegveld gebruikmaken van deze 
verhuisservice. De belangstelling 
is groot, dus reserveer tijdig!

Verhuisservice

analytisch



Zonnepanelen zijn hot! Je kunt geen wijk voorbijrijden zonder de daken 
ermee bezaaid te zien en dat vinden wij een mooie ontwikkeling. Met de 
enorme toegenomen vraag zijn ook leveranciers van zonnepanelen als pad-
denstoelen uit de grond geschoten. Voor u als consument is het daarom 
lastig geworden wijs te worden uit het aanbod. Helaas zien wij in de prak-
tijk dat de installatie van zonnepanelen nogal eens te wensen overlaat. En 
aangezien zonnepanelen risico’s als brand met zich mee kunnen brengen, is 
het van wezenlijk belang om goede kwalitatieve panelen door een profes-
sioneel bedrijf te laten installeren. Wij adviseren daarom om altijd voor een 
gecertifi ceerde leverancier te kiezen. Overweegt u zonnepanelen en vindt u 
het lastig de juiste leverancier te vinden? Kijk op www.echteinstallateur.nl of 
www.zonnekeur.nl of neem contact met ons op. Wij verwijzen u graag door 
naar gecertifi ceerde leveranciers.

De meeste slachto� ers van brand 
vallen door het inademen van rook. 
Een rookmelder redt dus levens! 
Daarom is het met ingang van 1 juli 
2022 verplicht om op iedere ver-
dieping van elk type woning een 
rookmelder geïnstalleerd te heb-
ben, ook voor bestaande bouw. 

Bij Onderling Verzekerd staat veilig 
wonen en preventie voorop en daar-
om adviseren wij onze klanten al 
sinds jaar en dag een rookmelder te 
installeren thuis, bij voorkeur in com-
binatie met een koolstofmonoxide 
(CO) melder. De campagnewebsite 
www.rookmelders.nl biedt een han-
dige online tool die een persoonlijk 
advies geeft hoeveel rookmelders u 
nodig heeft om aan de rookmelder-
plicht te voldoen. Daarnaast vindt u 
er advies waaraan een goede rook-
melder herkend kan worden, waar 
ze geplaatst en hoe ze onderhouden 
dienen te worden.

Deze actiemaand vond dit jaar 
plaats van 20 september tot en 
met 17 oktober. Een maand waarin 
diverse onderlinge en coöperatieve 
verzekeraars maatschappelijke 
activiteiten hebben ondernomen. 
Onderling Verzekerd doneerde on-
langs 70 geschenkpakketjes aan 
Voedselbank Woerden. Daarnaast 
staken we samen met collega’s 
van verzekeringsmaatschappij de 
SOM op dinsdagmiddag 26 oktober 

de handen uit de mouwen tijdens 
4 projecten in de omgeving van 
Woerden. Bij verpleeghuizen De 
Thuynen en De Lindewaard werden 
spelletjes gespeeld met de bewo-
ners, assisteerden we bij het bloem-
schikken en maakten we een frisse 
herfstwandeling. Daarnaast werden 
een tuin en dakterras van twee per-
sonen zonder sociaal vangnet onder 
handen genomen en winterklaar 
gemaakt.

De handen ineen voor Tegader 
Als onderlinge verzekeraar zijn we lokaal betrokken en zetten we ons 
graag in voor onze medemens. Daarom sluiten wij ons aan bij de actie-
maand van Tegader, een initiatief van het Verbond van Verzekeraars. 

Rookmelders per 
1 juli 2022 verplicht

Knus en veilig

Zonnepanelen: kies de juiste 
leverancier!

De dagen worden korter, het 
weer wordt guur en we trek-
ken ons terug in ons huis. Hoog 
tijd om het weer wat gezelliger 
te maken door kaarsen aan te 
steken en de haard lekker op te 
stoken. Niks gezelligers dan een 
dergelijke knusse winteravond 
in goed gezelschap of met een 
goed boek op de bank! Wij kijken 
elk jaar weer reikhalzend uit naar 
deze tijd van het jaar. Checkt u 
aan het eind van deze knusse 
avonden wel altijd of de haard 
goed gedoofd is, alle kaarsen zijn 
uitgeblazen of niet te dicht in de 
buurt staan van brandbare voor-
werpen? Als u dan ook nog een 
juist geïnstalleerde rook- en CO-
melder heeft hangen, kunt u met 
een gerust hart gaan slapen. 



De hond die in zijn enthousiasme 
opspringt en de auto van de buren 
beschadigt. Een barst in het scherm 
van de nieuwe telefoon van uw col-
lega die u per ongeluk heeft laten 
vallen. Een vlek op het cocktail-
jurkje dat u van uw vriendin hebt 
geleend. 

Geen van deze voorbeelden gebeu-
ren opzettelijk, maar ze kunnen 
een vrij hoge rekening en een 
ongemakkelijke situatie veroorzaken. 
Een aansprakelijkheidsverzekering 
zorgt ervoor dat u zich hier geen 
zorgen over hoeft te maken. Tegen 
een relatief lage premie bent u 
verzekerd van vergoeding van de 
veroorzaakte schade. Zo wordt een 
dergelijk ongelukje snel opgelost en 
hoeft u geen ommetje te maken als 
u uw buurman, collega of vriendin 
weer tegenkomt. 
Heeft u nog geen aansprakelijk-
heidsverzekering? Neem dan vrij-
blijvend contact op, wij vertellen u 
graag meer over de mogelijkheden.

Ruim zeventig gezinnen die afhanke-
lijk zijn van de voedselbank werden 
door Onderling Verzekerd verrast 
met een geschenkpakketje. In het 
pakket zaten zaden waarmee een 
muntplant kan worden gekweekt en 
een spelletje met vragenkaarten. Bij 
de voedselbank zijn zo’n honderd 
gezinnen uit de regio van Onderling 
Verzekerd aangesloten. Er werd be-
wust gekozen voor een invulling die 
goed past bij de verschillende doel-
groepen van de voedselbank. 
De geschenkpakketjes zijn geschikt 
voor gezinnen, alleenstaande ouders, 
stellen en alleenstaanden.
De vragenkaarten brengen - onder 
het genot van een kop zelfgekweek-
te muntthee - het gesprek op gang. 
Denk aan vragen als wat je wilde 
worden toen je jong was. Voedsel-
bank Woerden kreeg warme reacties 
van de mensen die een geschenk-
pakketje hebben meegekregen. Daar 
is het ons natuurlijk om te doen!

Tijdens de Algemene Ledenvergadering werd duidelijk dat niet iedereen 
bekend is met wat het bestuur van Onderling Verzekerd doet. Daarom 
geven we in deze Actueel een korte uitleg over het reilen en zeilen van de 
Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen.

De dagelijkse leiding van Onderling Verzekerd is in handen van de Raad van 
Bestuur (RvB). De RvB neemt besluiten en stippelt de strategie uit. De Raad 
van Commissarissen (RvC) is een interne vorm van toezicht.  De RvC heeft 
binnen Onderling Verzekerd een toezicht-, klankbord- en werkgeversfunctie.

Toezicht
De RvC houdt toezicht op het beleid van de RvB en de algemene gang van 
zaken bij Onderling Verzekerd. Zij richt zich met name op:
• de strategische doelstellingen en algemene strategie
• de ontwikkeling van de fi nanciële positie en de resultaten van de organisatie
• de opzet en de werking van de interne risicobeheersings- en 
 controlesystemen
• het fi nanciële verslaggevingsproces
• de naleving van de wet- en regelgeving

Klankbord
De RvC fungeert als klankbord voor de RvB, vooral met betrekking tot het 
realiseren van de algemene strategie, de ontwikkeling van de fi nanciële 
positie en de resultaten van de organisatie.

Werkgeversfunctie
De RvC vervult de werkgeversfunctie voor de leden van de RvB. Denk 
hierbij aan het benoemen, schorsen/ontslaan en het vaststellen van de 
arbeidsvoorwaarden van de RvB-leden.
De belangen van Onderling Verzekerd en haar leden als geheel zijn het 
uitgangspunt bij het vervullen van deze taken. Heeft u vragen over de RvB 
of RvC? Harold Eggenkamp is graag bereid deze te beantwoorden.

Een mooie verrassing voor Voedselbank Woerden

De bestuursvormen van Onderling 
Verzekerd

Een ongeluk zit in 
een klein hoekje



dichtbij & vertrouwd

          
Onderling Verzekerd   Openingstijden
Theo van Baarenstraat 1 Vleuten  (030) 677 16 96 maandag tot en met vrijdag
3451 DE  VLEUTEN Zegveld  (0348) 69 17 77 van 09.00 - 17.00 uur
 Schade  (030) 820 10 22
Middenweg 7 Whatsapp (06) 21 63 48 28 (alleen appen) 
3474 KC  ZEGVELD klant@onderlingverzekerd.nl 

COLOFON
Redactie en tekst:
Onderling Verzekerd

Vormgeving en druk:
Van Rooijen Grafi sch, Vleuten 

Even voorstellen

Trudie Hinfelaar

Roselle Gruters 

Aanmeldingsactie wegens succes verlengd
Onderling Verzekerd scoort een klanttevredenheid van maar liefst 8,5. 
Gunt u dit uw vrienden en/of familie ook? Meld een nieuwe klant voor 
een brandverzekering aan en ontvang een dinercheque ter waarde van 
€ 50,-! Al ruim 100 leden van Onderling Verzekerd deden mee met 
deze actie en ontvingen een VVV dinercheque. Wij zijn natuurlijk erg 
blij met deze trouwe ambassadeurs!

Marijke Ahlrichs - 
Klantadviseur Support
Marijke Ahlrichs heeft 26 jaar erva-
ring in de verzekeringswereld. Ze 
heeft gewerkt voor een gevolmach-
tigd assurantiekantoor, een verzeke-
raar en een serviceprovider. 
De afgelopen jaren heeft ze zich 
gespecialiseerd op het gebied van 
inkomensverzekeringen. Ook voor 
vragen over bijvoorbeeld recreatie-
ve producten zoals caravan- en klas-
siekerverzekeringen kunt u bij haar 
terecht.

Roselle Gruters - Adviseur 
Marketing & Communicatie
In ruim 15 jaar als concept- en 
projectmanager in de evenementen-
branche heeft Roselle zich ontwik-
keld tot een professionele marketing- 
en communicatieprofessional. Zij is 
verantwoordelijk voor de volledige 
marketing en communicatie van 
Onderling Verzekerd en zorgt er 
onder andere voor dat u nog beter 
wordt geïnformeerd over onze 
dienstverlening.

Trudie Hinfelaar - 
Schadebehandelaar
Als u een schade meldt  komt u 
terecht bij Tunette Helsloot of onze 
nieuwe collega Trudie. Trudie is een 
ervaren assurantieprofessional die 
erg betrokken is bij de relaties van 
Onderling Verzekerd. Zij helpt u 
graag uw schades zo snel en soepel 
mogelijk af te wikkelen.

In september is ons team versterkt met 3 medewerkers. 
Wij stellen de nieuwe collega’s graag aan u voor.
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