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Vooraankondiging Algemene
Ledenvergadering
Op maandag 17 mei 2021 vindt de Algemene Ledenvergadering plaats.
Vorig jaar moesten wij door corona noodgedwongen uitwijken naar een
digitale vergadering. Ook nu is het nog te onzeker of wij elkaar fysiek
mogen treffen. Daarom hebben wij (helaas) weer moeten besluiten tot een
digitale vergadering. Wij zullen ons beperken tot het officiële gedeelte met
de vaste agendapunten zoals de jaarrekening en het resultaat. Uiteraard
kunt u van tevoren uw vragen stellen en is er tijdens de vergadering
mogelijkheid om te chatten en digitaal te stemmen.

Bedrag

€ 1.000,-

17 mei 2021

Medewerkers & Bestuur
Onderling Verzekerd

D natie

Donatie Stichting Ooievaars

Voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering bieden wij Stichting
Ooievaars Zegveld een donatie aan.
Zie pagina 3 voor meer informatie over de Stichting.

Aanmeldingsactie
nieuwe leden groot
succes
Ruim 100 leden van Onderling
Verzekerd ontvingen een VVVdinercheque voor het aanmelden
van een nieuw lid. Wij zijn hier erg
blij mee.
Meld een nieuw lid aan en ontvang
een dinercheque van € 50,-

2020, een enerverend jaar
Graag doen wij u als lid van Onderling Verzekerd in het kort verslag van
de resultaten en de activiteiten van het boekjaar 2020. Tijdens de Algemene Ledenvergadering zullen wij dit uitgebreid toelichten.
Cijfers, resultaat en
premierestitutie
Zoals tijdens de vorige Algemene
Ledenvergadering al was ingeschat,
heeft boekjaar 2020 een negatief
resultaat opgeleverd wat voornamelijk veroorzaakt wordt door 2
grote schaden en een beursdaling.
Hierdoor zal de ALV worden voorgesteld geen premierestitutie te
verlenen en het tekort uit de algemene reserves op te nemen.
Personeel
Door onze werknemers is in het
boekjaar 2020 weer hard gestudeerd om te voldoen aan de deskundigheidseisen (Permanent Actueel).

Eind 2020 is ons team versterkt
met een medewerker op de afdeling
Ondersteuning en Ontwikkeling waar
zij zich bezighoudt met de polisadministratie. Om nog adequater te
kunnen reageren op uw vragen is in
2021 een nieuwe collega gestart in
de functie van Klantadviseur. Beide
collega’s hebben veel ervaring in de
verzekeringswereld.
Toekomst
De implementatie van Mijn Onderlinge en de introductie van de
digitale polis zijn succesvol verlopen. Het jaar 2021 zal in het teken
staan van het verder inrichten van
de automatisering en de organi-



Steeds meer digitaal:
geef uw e-mailadres door.
Bij elk 10e nieuw ontvangen
e-mailadres planten wij een
boom!

satie. Een belangrijk doel is om u zo
goed mogelijk van dienst te kunnen
zijn en ervoor te zorgen dat wij
u ontzorgen. De coronatijd heeft
ons bewust gemaakt dat het niet
vanzelfsprekend is dat we elkaar live
kunnen zien. Wij zijn begonnen met
de uitrol om naast het persoonlijke
contact ook digitaal dichtbij u te zijn.

Donatie 2020: Stichting Moestuin de Haar

Vorig jaar heeft Onderling Verzekerd tijdens de Algemene Ledenvergadering een donatie geschonken aan Stichting Moestuin de Haar. Mede dankzij deze donatie heeft de Moestuin drie zaken kunnen aanpakken, waardoor in 2020 sprake was van een succesvol startjaar en een meerwaarde
voor de komende seizoenen.
Extra plantgoed voor in de
kruidentuin
De kruidentuin is uitgebreid met
meer vast plantgoed zodat iedereen
het komende jaar van meer verschillende kruiden kan genieten.

Zaden
Kunnen investeren in goed zaaigoed
is heel belangrijk voor de Moestuin.
Zij kiezen voor biologisch zaad omdat ze geloven dat dit op een gezondere manier geproduceerd is,

voor de mens en voor het milieu.
Mede door de bijdrage van Onderling Verzekerd heeft de Moestuin
kunnen kiezen voor goede leveranciers en is een breed assortiment
aan zaden aangeschaft.
Nieuw gereedschap
Goed gereedschap is het halve
werk! Er is geïnvesteerd in goede
beschermende kleding (handschoenen, helm en veiligheidsbroek).

Stichting Ooievaars Zegveld
Tijdens de Algemene Ledenvergadering zullen wij Stichting Ooievaars Zegveld een donatie aanbieden. Sinds 1980 heeft Zegveld een
eigen ooievaarsbuitenstation. Deze
prachtige plek in het Groene Hart
wordt door enthousiaste vrijwilligers beheerd.
Op het terrein van het ooievaarsbuitenstation is een permanente expositie over de vogels uit de omgeving
van Zegveld tentoongesteld. Daarnaast is er een picknickvoorziening
en toilet aanwezig. Het terrein is

vanaf ‘s morgens 10 uur tot zonsondergang geopend. Op het terrein
staan 8 paalnesten, waarop ieder
voorjaar paartjes nestelen, broeden
en ooievaarskuikens grootbrengen.
Dit jaar is het hekwerk van het ooievaarsbuitenstation vervangen en is
het terrein opgehoogd. Daarnaast
was ook de grote kooi op het terrein
aan vervanging toe. Deze kooi wordt
bewoond door duiven en in geval
van nood worden er zieke/zwakke
ooievaars opgevangen. Met de donatie draagt Onderling Verzekerd bij
aan de vernieuwing van deze kooi.

Fotograaf: Thomas van Dam

Mijn Onderlinge
Zoals gemeld is er vorig jaar hard gewerkt aan het
creëren van een Mijn Onderlinge omgeving waarin
u uw digitale polissen en overige documenten kunt
inzien. Dit biedt u meer overzicht en gebruikersgemak. Natuurlijk blijven wij ook in het digitale
tijdperk ‘dichtbij en vertrouwd’ voor onze leden dus
bel of mail ons gerust als u vragen heeft.

Verhuis
service

U bent gewend dat wij u als aanvulling op onze
service en dienstverlening de helpende hand
bieden bij uw verhuizing met onze aanhanger.
Zowel in Zegveld als in Vleuten staat een aanhanger
die gratis beschikbaar is voor onze bestaande en
nieuwe relaties.
Doordat onze medewerkers in verband met de
coronamaatregelen veel thuiswerken, waren wij
genoodzaakt de verhuisservice tijdelijk stil te zetten.
Op veler verzoek van onze leden is er een oplossing
gezocht en wij zijn blij u te kunnen melden dat de
aanhanger weer beschikbaar is!

Even voorstellen

Joan Koppers

Eind vorig jaar is ons team in Zegveld
uitgebreid met een nieuwe collega
op de afdeling Ondersteuning en
Ontwikkeling, Joan Koppers.
Zij is 58 jaar, geboren en opgegroeid
in Woerden en woont nu al weer
geruime tijd (sinds 1996) in Zegveld.
Na haar schooltijd is zij gaan werken
bij een assurantiekantoor waar zij tot
de overstap naar Onderling Verzekerd
heeft gewerkt.

Gedurende haar loopbaan heeft zij een aantal studies gedaan op het verzekerings- en financiële vlak om haar functie nog beter te kunnen uitoefenen.
Nu werkt zij sinds september 2020 met veel plezier bij Onderling Verzekerd
op het kantoor in Zegveld. Zij hoopt samen met haar collega’s van de afdeling Ondersteuning en Ontwikkeling onze klanten goed van dienst te kunnen zijn. Daarbij komt haar ruim 40 jaar ervaring in de verzekeringswereld
goed van pas!
In haar vrije tijd is Joan graag bezig met creatieve dingen zoals kaarten en
kerststukjes maken. Zij gaat graag met haar man/familie/vrienden uit eten.
Sportief gezien doet zij aan yoga en vindt ze het fijn om te wandelen.

In februari is Gertjan van ’t Wout
gestart. Hij werkt op alle dagen van
de week als adviseur buitendienst
particuliere en zakelijke verzekeringen. Gertjan is altijd werkzaam
geweest in adviesfuncties binnen
de verzekeringsbranche bij onder
andere de Rabobank en Klaverblad Verzekeringen. Het leukst
aan zijn werk vindt hij 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 prima bij
aan.

Gertjan van ‘t Wout

Wat Gertjan prettig vindt is dat Onderling Verzekerd hem de ruimte biedt
om voldoende tijd en aandacht te kunnen geven aan de klanten zodat er
kwaliteit kan worden geleverd. Hij vindt het belangrijk om een goede band
met klanten op te bouwen. Daarnaast vindt hij het fijn om te werken in een
organisatie waar de lijnen kort zijn en de sfeer collegiaal is.
Gertjan komt uit Alphen aan den Rijn. Zijn vrije tijd brengt hij graag door
met zijn familie en vrienden. Hij is een levensgenieter en is veel te vinden in
de buitenlucht. Hij maakt graag tijd vrij om te kunnen fietsen of wandelen
met zijn partner. Daarnaast gaat hij graag met zijn zonen naar het voetbal
of met zijn dochter naar de stad. Gertjan is ook gek op zijn kleindochter van
3 jaar: hij vindt elke week wel een gelegenheid om wat tijd met haar door
te brengen.

Ook tijdens de
coronacrisis zijn
wij er voor u

Het zijn bijzondere tijden waar
wij in leven en voor sommigen is
het nu ronduit moeilijk. Ook voor
Onderling Verzekerd heeft dit
gevolgen. Zo zijn onze kantoren
een tijd gesloten geweest. Dat wil
niet zeggen dat er niets is gebeurd,
integendeel. Al onze medewerkers
hebben een thuiswerkplek van
waaruit zij u kunnen bellen of
mailen.
Als verzekeraar vinden wij veiligheid
en zekerheid belangrijk. En we
nemen voorzorgsmaatregelen om
te voorkomen dat de gezondheid
van onze leden, partners en
medewerkers in gevaar komt.
Daarom werken onze medewerkers
nog steeds zoveel mogelijk vanuit
huis. Gelukkig mogen wij wel weer
open op afspraak. Wilt u persoonlijk
een medewerker spreken dan is dat
mogelijk op afspraak bij u thuis of op
onze kantoren in Zegveld en Vleuten.
Om aan de eisen van de 1,5 meter
maatschappij te kunnen voldoen
verzoeken wij onze bezoekers de
regels op te volgen.
U vindt de bezoekersregels op de
website.
U kunt zelf ook nog steeds contact
met ons opnemen.
Wij zijn telefonisch bereikbaar via
(030) 677 16 96 en (0348) 69 17
77. U kunt uw vraag ook stellen via
onze website of via het e-mailadres
klant@onderlingverzekerd.nl.
Bel ons als u denkt dat een afspraak
toch noodzakelijk is. Samen met u
bekijken wij wat de mogelijkheden
zijn. Omdat wij er ook tijdens de
coronacrisis voor u willen zijn.

										
Onderling Verzekerd		
Openingstijden
COLOFON
Theo van Baarenstraat 1
3451 DE VLEUTEN

klant@onderlingverzekerd.nl
(030) 677 16 96

maandag tot en met vrijdag
van 08.30 - 17.00 uur

Redactie en tekst:
Onderling Verzekerd

dichtbij & vertrouwd
Middenweg 7
3474 KC ZEGVELD

klant@onderlingverzekerd.nl
(0348) 69 17 77

Vormgeving en druk:
Van Rooijen Grafisch, Vleuten

Notulen 4e Algemene Ledenvergadering Onderling Verzekerd
gehouden via livestream op 14 september 2020

NOTULEN ALV
Aanwezigen:	Livestream studio: H.J.G.M. Smorenburg (voorzitter raad van
commissarissen), E.L.J. Dolmans en H.H.G. Eggenkamp (raad
van bestuur).
		De overige leden van de raad van commissarissen zijn als
deelnemer aanwezig, zijnde P.J. van der Burg, J.E. Jonker en
M.J. Weststrate. Verder zijn 44 personen aanwezig waarvan
34 stemgerechtigden.

1. Opening
De voorzitter opent de Algemene Ledenvergadering. Vanwege de coronasituatie
kon de vergadering niet in mei plaatsvinden. Uiteindelijk is besloten de
vergadering digitaal te houden. De verlengde termijn waarbinnen de Algemene
Ledenvergadering moet plaatsvinden en het vergaderen via livestream zijn
wettelijk mogelijk gemaakt via een noodmaatregel. De aanwezige leden kunnen
via de chatfunctie vragen stellen en er kan digitaal worden gestemd.
Het afgelopen jaar is financieel een goed jaar geweest. De solvabiliteit van
Onderling Verzekerd is en blijft uitstekend op orde. 2019 heeft in het teken
gestaan van het omvormen van de personeelsorganisatie naar verschillende
klantenteams en er is een tweede beleidsbepaler aangetrokken. 2020 is een
bijzonder jaar door enkele forse schaden en de corona pandemie, met de
nodige gevolgen voor het resultaat 2020. De voorzitter dankt de medewerkers
van Onderling Verzekerd en de raad van bestuur voor hun inzet voor Onderling
Verzekerd, en zijn collega-commissarissen voor de constructieve samenwerking.

2. Notulen Algemene Ledenvergadering 14 mei 2019
De notulen van 14 mei 2019 zijn als document aan de livestream toegevoegd.
De leden hebben de notulen kunnen inzien bij de vooraankondiging van de
Algemene Ledenvergadering, op de website en bij de twee vestigingen.
Er zijn geen vragen over de notulen van de Algemene Ledenvergadering
van Onderling Verzekerd van 14 mei 2019 waarna ze ongewijzigd worden
goedgekeurd. Ze zullen digitaal worden ondertekend.
3. Ingekomen stukken en mededelingen
Harold Eggenkamp meldt dat van 9 leden bericht van verhindering is
ontvangen. Bij de vergadering zijn 34 stemgerechtigde leden aanwezig. Er zijn
geen ingekomen stukken of mededelingen.

4. Ontwikkelingen algemeen
Harold Eggenkamp geeft een terugblik
en informeert de aanwezigen over de
medewerkers. Op 15 juli 2019 is Edwin
gekomen als tweede beleidsbepaler. Hij
voor de financiën en operationele zaken.

over het jaar 2019
bijscholing van de
Hendriks in dienst
is verantwoordelijk

Het aandelenbelang in de Advies BV is overgedragen aan de
mede-eigenaar Onderlinge Rijn en Aar. Hypotheekaanvragen
blijven ondergebracht worden bij de Advies BV (samenwerkingsverband).
Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV) zijn een complex product. Advisering en onderhoud zijn daarom uitbesteed aan een externe deskundige. Hij heeft de afgelopen
twee jaar nagenoeg alle AOV-klanten benaderd en waar nodig
een herzien advies gegeven.
Het aantal leden in 2019 is licht gestegen ten opzichte van 2018,
onder andere door de ambassadeursfunctie van de leden. De
premie is gestegen, wat voor een belangrijk deel te danken
is aan uitbreiding van het verzekeringspakket van bestaande
leden. De provisie ontwikkeling is vrijwel gelijk gebleven. In
2019 is het aantal schaden afgenomen en het gemiddelde
schadebedrag is naar beneden gegaan. Er was 1 grote schade,
namelijk een brand in een woning. De afwikkeling van deze
schade loopt nog.

5a. Toelichting kapitaalbeleid Onderling Verzekerd
Eric Dolmans geeft als voorzitter van de Audit- en
Risicocommissie een toelichting op het kapitaalbeleid.
Het kapitaalbeleid moet aantonen of je als verzekeraar op
lange termijn, ook met een aantal grote schaden en andere
risico’s (zoals beleggen), nog voldoende kapitaalkrachtig
bent. Voor alle risico’s heeft De Nederlandsche Bank
(DNB) aangegeven wat het minimale bedrag moet zijn om
een betrouwbare verzekeraar te zijn. DNB hanteert een
solvabiliteitskapitaalsvereiste (SKV) van 100%, maar Onderling
Verzekerd voelt zich meer comfortabel met een buffer van
50% en hanteert daarom zelf een benedengrens van 150%. Op
dit moment heeft Onderling Verzekerd een Eigen Vermogen
van 201% van de SKV. Dit was vorig jaar 195%.
Vraag: het aantal leden is slechts met 12 gestegen en het
aantal polissen met 22.
Antwoord: dat komt doordat een aantal bestaande leden hun
polissen hebben uitgebreid. Het aantal nieuwe verzekeringen
bedroeg 210 en het aantal royementen 188.

5b. Toelichting jaarrekening
Eric Dolmans geeft een toelichting op de jaarrekening 2019,
beginnend met de balans. Ten opzichte van vorig jaar is het
balanstotaal iets gestegen. Opvallend is dat de post ‘Overige
activa’ met bijna € 1 miljoen is gestegen. Dit is o.a. veroorzaakt
door de verkoop van een deel van de beleggingen om het
gerealiseerde resultaat veilig te stellen. De daling van de
‘achtergestelde schulden’ betreft de overeengekomen
terugbetaling op de ledenrekening Zegveld. Deze zal nog 2 jaar
op de balans staan (2020 en 2021). De technische voorziening
schaden is verdubbeld door de grote brandschade die aan het
einde van het jaar nog niet was uitbetaald. De post schulden
bestaat hoofdzakelijk uit premie voor 2020 die al in december
2019 door de leden is betaald.
Vervolgens wordt de resultatenrekening toegelicht. De netto
opbrengsten van de verzekeraar zijn iets gedaald door de
hogere schadelast. De beleggingen deden het goed. De
totale opbrengsten komen in 2019 uit op € 2.044.598 (2018
€ 1.735.620). Aan de kostenkant zijn de personeelskosten de

grootste post. Ook de automatiseringskosten zijn gestegen.
De totale kosten blijven jaarlijks stijgen waardoor het
noodzakelijk is dat de verzekeringsportefeuille van Onderling
Verzekerd blijft groeien. De totale bedrijfskosten komen uit
op € 1.770.202 (2018 € 1.706.745). Na verrekening van de
belasting toont de winst- en verliesrekening een positief
resultaat van € 273.066 (2018 € 53.081).
Vraag: wat is premie Wegam verzekeringen?
Antwoord: een Wegam-verzekering beschermt Onderling
Verzekerd tegen de financiële gevolgen van claims van
medewerkers die de Onderlinge aansprakelijk stellen
voor schade die zij oplopen bij het uitoefenen van hun
werkzaamheden terwijl zij een motorrijtuig besturen of
hiervan in- of opzittende zijn.
Vraag: er is een bedrag betaald aan wervingskosten personeel.
Is een wervingsbureau ingeschakeld?
Antwoord: er is inderdaad een wervingsbureau ingeschakeld
om het juiste personeel te vinden.
Vraag: zijn er cijfers bekend waarmee effectiviteit gemeten
kan worden, bijvoorbeeld de bedrijfsvoering kosten t.o.v.
de premie? Zijn daar benchmarks van en kunnen die in de
jaarrekening worden opgenomen?
Antwoord: door alle onderlingen wordt in samenwerking
periodiek een vergelijking gemaakt van onder andere de
grootte van de onderlingen, het aantal polissen en de groei.
Vraag: waar kan je op kosten besparen?
Antwoord: 70% van de kosten zijn personeelskosten en
pensioenkosten. De tevredenheid wordt veroorzaakt door
de medewerkers. Automatisering is een speerpunt, met
behoud van de onderlinge gedachte. Het doel is efficiënter te
worden met activiteiten ‘achter de schermen’. De introductie
van MijnOnderlinge moet leiden tot efficiënter werken en
reducering van de portokosten.
Vraag: is er inzicht in de productie?
Antwoord: ja, dat is een vast onderdeel van de gesprekken
met de collega’s.
Vraag: welke actie wordt genomen om meer omzet te
genereren en meer klanten pro actief te bezoeken?
Antwoord: in het nieuwe strategisch plan komt de focus op
bestaande klanten en op groei van de verzekeringsportefeuille.
De beleggingen bij de SOM en de ING zijn beide gestegen.
Een deel van de portefeuille is in het derde kwartaal omgezet
in liquide middelen. Het streven is 3% rendement per jaar.
Het Verbond van Verzekeraars vereist duurzaamheid bij beleggingen. ING beoordeelt beleggingen op duurzaamheidskwaliteiten en toetst via een door haar ontwikkelde Niet-Financiële
Indicator waarbij beleggingen getoetst worden op mens,
milieu en maatschappij. De portefeuille van Onderling Verzekerd scoort positief in deze Indicator.

5c. Vaststellen kapitaalbeleid
De vergadering stelt het Kapitaal- en solvabiliteitsbeleid per
1 januari 2020 ongewijzigd vast.
5d. Vaststellen jaarrekening Onderling Verzekerd
De vergadering stelt de jaarrekening 2019 ongewijzigd vast.
5e. Bestemming resultaat Onderling Verzekerd
Ondanks het mooie financiële resultaat over 2019 stelt het
bestuur voor over 2019 geen premierestitutie te verlenen.
Dit was aanvankelijk wel de intentie maar door de coronasituatie, de daling van de beurskoersen en een tweetal

grote brandschaden in 2020 is het beleid aangepast. Ook
de Nederlandsche Bank heeft verzekeraars aanbevolen om
de nodige voorzichtigheid rond het vermogensbeheer te
betrachten. Het bestuur stelt voor dit saldo aan de algemene
reserve toe te voegen. Hierdoor kan Onderling Verzekerd
de corona-tijd met een sterke solvabiliteitsratio doorkomen
en verwachten wij negatieve financiële ontwikkelingen,
waaronder schaden, te kunnen opvangen. Vooraf is dit voorstel
met een aantal leden uitgebreid besproken en toegelicht. De
vergadering gaat hiermee akkoord.

Vraag: er zou ten aanzien van zonnepanelen onderzoek
worden gedaan om te beoordelen of er inderdaad reden is
een extra premie te vragen.
Antwoord: na onderzoek concludeerde het Verbond van
Verzekeraars dat er meer risico is bij gebruik van zonnepanelen.
Daarom dient Onderling Verzekerd over de plaatsing van
zonnepanelen te worden geïnformeerd. Voor zakelijke klanten
vindt vooraf een onderzoek plaats. Op de site van het Verbond
staat een brochure waarin wordt toegelicht waar men op moet
letten bij zonnepanelen.

5f. Verlenen decharge raad van bestuur voor het gevoerde
beleid Onderling Verzekerd
Met instemming heeft de vergadering kennis genomen van het
gevoerde beleid in 2019 en dechargeert de raad van bestuur
van Onderling Verzekerd.

Ongeveer 80% van de leden is overgegaan naar MijnOnderlinge,
wat een prachtig resultaat is.

5g. Verlenen decharge raad van commissarissen voor het
gehouden toezicht Onderling Verzekerd
Met instemming heeft de vergadering kennis genomen van
het gehouden toezicht op het gevoerde beleid in 2019 en
dechargeert de raad van commissarissen.
6. Voorstel tot benoeming accountant boekjaar 2020
Eens in de 3 jaar wordt de accountant geëvalueerd. Dit is
gebeurd in mei 2020. De conclusie was dat de accountant
deskundig, constructief en betrokken is en dat de planning
conform afspraak wordt uitgevoerd.
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 2020. De
vergadering stemt in met dit voorstel.
7. Voorstel tot benoeming leden raad van commissarissen
De voorzitter meldt dat Pieter van der Burg aftredend is als
lid van de raad van commissarissen en dat hij herkiesbaar
is. De vergadering stemt in met zijn herbenoeming voor de
komende vier jaar. De voorzitter feliciteert Pieter van der Burg
met zijn herbenoeming.
Vervolg agendapunt 4, ontwikkelingen 2020
Vervolgens geeft Harold Eggenkamp een toelichting op
de ontwikkelingen in 2020. Door corona zijn de kantoren
tijdelijk gesloten geweest en hebben alle medewerkers
vanuit huis gewerkt. Klantbezoek was niet mogelijk en dat
heeft geresulteerd in een afname van zowel verzekeringen
als schaden en een toename van ongevallen in huis. Op dit
moment zijn de kantoren op afspraak weer open en maakt
de buitendienst weer afspraken bij klanten. Dit vertaalt zich
in een groei van het aantal verzekeringen. Voor de toekomst
zal een deel van de collega’s thuis werken en een deel zal op
kantoor werkzaam zijn.
Meer klanten hebben het klanttevredenheidsonderzoek
ingevuld dan de vorige keer. Opvallend was de score van
99% op de vraag of Onderling Verzekerd wordt gezien als
betrouwbaar, betrokken en menselijk. De klanten bleken erg
tevreden over Onderling Verzekerd en werden na een schade
nóg tevredener. Het gemiddelde rapportcijfer is maar liefst
een 8,5. De NPS (Net Promotor Score: is een klant bereid
Onderling Verzekerd aan te bevelen) scoorde 46%, wat ook
erg hoog is.
Vraag: in het onderzoek ontbreekt een kolom ‘n.v.t.’ of een
toelichtingsmogelijkheid. Hierdoor ontstaat al snel het beeld
van een tevreden klant ook al is er geen contact geweest.
Antwoord: de enquête is opgesteld door een erkend bedrijf
en is gebaseerd op het onderzoek van 2016. Diverse leden
hebben opmerkingen gegeven over zaken die beter kunnen
en daar wordt mee aan de slag gegaan.

Vraag: met de invoering van MijnOnderlinge is/zou er minder
klantcontact kunnen ontstaan, terwijl ook de niet-digitale
klant regelmatig iets van Onderling Verzekerd zou moeten
horen. Wat zijn de plannen voor het behouden en uitbouwen
van klantcontact?
Antwoord: in het strategisch plan is voorzien in regelmatige
contacten met bestaande klanten. Niet alleen digitaal maar
ook persoonlijk contact. Daarnaast blijft het mogelijk dat
klanten nieuwe klanten aanbrengen en daarvoor een dinerbon
ontvangen.
Op basis van input van de medewerkers, de raad van commissarissen van Onderling Verzekerd, het klanttevredenheidsonderzoek en externe adviezen wordt door de raad van
bestuur een nieuw strategisch plan 2021-2025 opgesteld.
De focus zal liggen op de bestaande klanten, op groei van de
verzekeringsportefeuille en op een verantwoorde stijging van
de kosten.
De bovenwoning van het pand in Zegveld is verkocht. Dit heeft
een beperkte boekwinst opgeleverd. De nieuwe eigenaar laat
de woning tot 4 appartementen verbouwen voor de verhuur.
Het kantoor in Zegveld blijft open.
In de eerste helft van 2020 hebben 2 grote schaden en een
beursdaling plaatsgevonden. Het uiteindelijke resultaat
voor het hele jaar 2020 zal erg afhankelijk zijn van de totale
schaden en de beleggingsresultaten over de tweede helft van
het jaar. Een verlies tussen € 200.000,- en € 300.000,- is niet
uit te sluiten.
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
Stichting Moestuin de Haar in Haarzuilens. De stichting is
volop bezig de historische moestuin in Haarzuilens in ere te
herstellen en weer in bedrijf te nemen. Zij wil er een plek van
maken waar mensen hun groenten halen of zien groeien en
waar bezoekers kunnen zien en ervaren hoe groenteteelt in
zijn werk gaat. Naast de teelt wil de Stichting de moestuin ook
een recreatieve/educatieve functie geven. Afgelopen zaterdag
werd op de locatie van de Moestuin de donatiecheque
overhandigd aan tuinder Simone Visser en het bestuurslid
GertJan Zuidhoorn. De afgevaardigde van Stichting Moestuin
de Haar bedankt Onderling Verzekerd.

8. Rondvraag en sluiting
Diverse leden geven hun compliment voor de digitale
vergadering. Nadat er wordt vastgesteld dat er geen vragen
meer zijn wordt de vergadering gesloten. De volgende
vergadering is gepland op 17 mei 2021, hopelijk weer in
Kameryck.
Vastgesteld te Heemstede op 17 mei 2021
H.J.G.M. Smorenburg
voorzitter raad van commissarissen

