
 

Gelukkig hoeven wij dit keer de Algemene Ledenvergadering niet digitaal 
te houden. Wij kijken ernaar uit u op maandag 9 mei 2022 persoonlijk te 
ontmoeten bij het mooie Kameryck in Kamerik. Naast de vaste agendapunten 
tijdens het officiële gedeelte zoals de jaarrekening en de bestemming van 
het resultaat, stellen wij graag twee nieuwe commissarissen aan u voor. 

NUMMER    12    VOORJAAR 2022

ACTUEEL

Vooraankondiging Algemene 
Ledenvergadering

Presentatie ‘De waarheid over liegen’ 
Na de pauze zal Mirjam Pels een presentatie 
geven met als thema ‘De Waarheid over liegen’. 
Mirjam is trainer bij de Leugen Academie en zij 
neemt u mee in de geheimen van het ‘lezen’ 
van je gesprekspartner. Om deze persoon 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 kennis maken met 
signalen die misleidende personen kunnen 
afgeven. 
Eigenlijk onmisbaar voor iedereen die 
communicatie serieus neemt. Na deze lezing 
kunt u aan de slag met nieuwe inzichten!

Voor in 
uw agenda!

maandag
9 mei
 Algemene 

Leden
Vergadering

Tijdens de Algemene Ledenvergadering bieden wij het 
Johannes Hospitium Vleuten een donatie aan. Al 30 jaar 
lang heeft het team van het Hospitium, dat bestaat uit 
professionals én vrijwilligers, een paar duizend gasten 
mogen begeleiden in de laatste periode van hun leven. 
Om dat in de toekomst te kunnen blijven doen, zijn zij 
deels afhankelijk van de gulle gaven van instanties en 
particulieren. De donatie van Onderling Verzekerd zal 
worden gebruikt voor de aanschaf van medicijnkarren, 
die al een tijd op hun verlanglijstje staan.

Volgt u ons al 
op Facebook en 
Instagram?
Volg @onderlingverzekerd op 
Facebook en Instagram en 
blijf op de hoogte van actuele 
ontwikkelingen en slimme 
(preventie)tips.
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2021: 
ondanks alles 
een goed jaar
Graag doen wij u als lid van Onder-
ling Verzekerd in het kort verslag 
van de resultaten en de activiteiten 
van het boekjaar 2021. Tijdens de 
Algemene Ledenvergadering zul-
len wij dit uitgebreid toelichten.

Cijfers, resultaat en premie-
restitutie
Wij zijn blij u te kunnen melden dat 
2021 financieel een goed jaar was. 
De belangrijkste redenen hiervoor 
zijn een lagere schadelast dan waar 
vooraf rekening mee is gehouden 
en het feit dat corona gelukkig niet 
veel impact heeft gehad op de por-
tefeuille. Dit heeft tot gevolg dat wij 
u tijdens de Algemene Ledenverga-
dering een premierestitutie kunnen 
voorstellen. 

Personeel
Door onze werknemers is in het 
boekjaar 2021 weer hard gestudeerd 
om te voldoen aan de deskundig-
heidseisen (Permanent Actueel). 
In de loop van het jaar hebben wij 
afscheid genomen van een aan-
tal collega’s en hebben wij nieuwe 
collega’s verwelkomd. In de vorige 
Actueel heeft u kennis met hen kun-
nen maken.

Toekomst
Wij hebben in 2021 de strategie 
voor 2021-2025 vastgesteld. Daarin 
worden de pijlers benoemd waar 
onze aandacht naartoe gaat. In 
2021 is een start gemaakt met de 
ontwikkeling van de automatisering. 
Dit jaar gaan wij daarmee verder 
om de digitale interactie met onze 
klanten nog verder te verbeteren. 
Een belangrijk doel is om u zo 
goed mogelijk van dienst te kunnen 
zijn en u te ontzorgen. Tijdens de 
Algemene Ledenvergadering zullen 
wij dit toelichten.

✓  Kies de juiste dekking. Reist u binnen Europa of heeft u werelddekking 
nodig?

✓  Boekt u ver van tevoren? Denk dan ook aan een goede annulerings-
 verzekering.
✓  Laat u adviseren of u een aanvullende verzekering nodig heeft voor 

waardevolle sportuitrusting zoals duikspullen, racefietsen of kitesurf-
materialen.

✓  Heeft u alleen een basis zorgverzekering? Houd er dan rekening mee dat 
repatriëring na een ongeval niet is inbegrepen. Verzeker uw medische 
kosten mee in uw reisverzekering als u daarvoor verzekerd wilt zijn.

✓  Gaat u met de auto of motor op vakantie? Zorg dan dat uw pechhulp 
geregeld is.

✓  Houd er rekening mee dat er een maximale vergoeding is voor dure 
apparatuur zoals laptops, tablets en mobiele telefoons. Neem daarom 
alleen mee wat u echt nodig heeft, ga er voorzichtig mee om en houd 
deze uit het zicht.

✓  Houd er op vakantie rekening mee dat niet alles wat u huurt automatisch 
onder uw reisverzekering valt en sluit ter plekke een verzekering af als 
dat nodig is. 

Wij voorzien u uiteraard graag van passend advies en wensen u alvast veel 
voorpret en een zalige zonnige zomer!

Slim verzekerd op reis

De afgelopen twee jaar ging niet iedereen op vakantie vanwege corona. 
Sommige mensen gingen wel, maar kozen ervoor om dichtbij huis te blij-
ven. Gelukkig kunt u de (verre) reisgidsen weer gretig doorbladeren en 
uitkijken naar een mooie zomerse vakantiebestemming. Denkt u daarbij 
ook aan uw (doorlopende) reisverzekering? Met deze handige checklist 
gaat u slim verzekerd op reis:

Rookmelder(s) met korting
Rookmelders redden levens. Het is dus een goede ontwikkeling 
dat het met ingang van 1 juli 2022 verplicht is om op elke 
verdieping van uw huis een rookmelder te hebben. Onderling 
Verzekerd helpt graag een handje bij het realiseren hiervan 
en biedt haar klanten een leuke korting op de aankoop van 
één of meer rookmelders. Binnenkort ontvangt u een mail 
over deze actie en hoe u hiervan kunt profiteren.



Speciaal voor 
onze leden

Mijn Onderlinge 
In 2020 werd Mijn Onderlinge ge-
introduceerd. Op deze persoon-
lijke digitale pagina vindt u al uw 
polissen en facturen overzichte-
lijk op een rij. Zo heeft u altijd uw 
verzekeringspapieren bij de hand 
als dat nodig is. Om u nog be-
ter van dienst te zijn, hebben wij 
een uitgebreide uitleg over Mijn 
Onderlinge met veel gestelde 
vragen samengesteld. Kijk voor 
meer informatie op www.onder-
lingverzekerd.nl/mijnonderlinge. 
Maakt u nog geen gebruik van 
Mijn Onderlinge, maar wilt u dit 
wel? Meldt u zich dan aan via de 
veel gestelde vragen op de web-
pagina of neem contact met ons 
op.

Na het succes van onze inspannin-
gen voor Tegader in 2021 en om 
onze maatschappelijke betrokken-
heid verder kracht bij te zetten, is 
Onderling met Elkaar in het leven 
geroepen. Op drie momenten in het 
jaar zetten wij ons vrijwillig in voor 
plaatselijke initiatieven en activi-
teiten. In de Actueel houden wij u 
graag op de hoogte van deze acti-
viteiten. 

Op dinsdag 29 maart trapten wij af 
bij Thomashuis Zegveld. In een mid-
dag werd een greppel in de moes-

tuin gegraven ten behoeve van de 
afwatering en spanden we kippen-
gaas over de bielzen om uitglijden te 
voorkomen. Ook werd het tuinmeu-
bilair schoongemaakt en in de lak 
gezet, zodat de bewoners er weer 
volop gebruik van kunnen maken 
komende tijd. 
De bewoners en begeleiders van 
Thomashuis Zegveld zorgden er-
voor dat het ons aan niets ontbrak 
tijdens de klussen. Een bakje koffie 
met wat lekkers in de pauze en een 
gezellig drankje als afsluiter. Een 
enerverende middag!

Onderling met Elkaar

Partner Moestuin de Haar
Wij zijn trots om aan te kondigen dat wij Gouden Partner van Moestuin de 
Haar zijn geworden. Na een succesvolle start richt Stichting Moestuin de 
Haar zich nu op verdere groei en ontwikkeling. Wij zijn blij dat we hier een 
bijdrage aan kunnen leveren en deze prachtige historische moestuin op 
deze wijze kunnen steunen.

Begin 2020 riepen wij u op om over te stappen van fysieke post naar digi-
tale post en uw e-mailadres door te geven. In ruil daarvoor beloofden wij de 
wereld een beetje groener te maken. In twee jaar tijd heeft dit geresulteerd 
in een mooi bedrag waarmee Moestuin de Haar in april 50 biologische witte 
bessenstruiken kan planten. Dankzij deze struiken kunnen de leden de smaak 
van kleinfruit ervaren, zelf geoogst. Het eten groeit ‘dichtbij het aanrecht’ en 
maakt dus weinig voedselkilometers. Kinderen plukken het zelf, leren waar 
hun eten vandaan komt en hoe het groeit. Tenslotte zijn insecten dol op de 
voorjaarsbloesem en dragen de struiken zo bij aan de biodiversiteit. 

Gaat u verhuizen of heeft u uw 
zolder opgeruimd? Reserveer 
dan gratis onze aanhanger om 
alle spullen te vervoeren. Dit kan 
zowel in Vleuten als in Zegveld. 
De belangstelling is groot, dus 
reserveer op tijd!



dichtbij & vertrouwd

Onderling Verzekerd Openingstijden
Theo van Baarenstraat 1 Tel. algemeen maandag tot en met vrijdag
3451 DE  VLEUTEN (030) 677 16 96 (Vleuten) van 08.30 - 17.00 uur
 (0348) 69 17 77 (Zegveld)
Middenweg 7 Tel. schade 
3474 KC  ZEGVELD (030) 820 10 22 klant@onderlingverzekerd.nl

COLOFON
Redactie en tekst:
Onderling Verzekerd

Vormgeving en druk:
Van Rooijen Grafisch, Vleuten 

Voorstellen raad van commissarissen
Vorig jaar is één van onze commissarissen afgetreden en een andere 
commissaris heeft aangekondigd volgend jaar niet herkiesbaar te zijn. 
Daarnaast is onze voorzitter dit jaar herkiesbaar voor maximaal twee jaar. 
Kortom, er zullen vacatures vrijkomen binnen het commissariaat. Om deze 
overgang soepel te laten verlopen zijn wij alvast op zoek gegaan naar 
geschikte opvolgers. Dit heeft geleid tot twee kandidaten. Zij nemen sinds 
enkele maanden deel aan de vergaderingen van de raad van commissarissen 
als toehoorder. Beide kandidaten zijn ondertussen met een positief 
resultaat getoetst door De Nederlandsche Bank. Tijdens de Algemene 
Ledenvergadering zullen wij u voorstellen hen te benoemen als lid van de 
raad van commissarissen. 

mr. J. Berns
Jits Berns heeft vele jaren ervaring opgedaan in 
diverse functies en rollen bij de Belastingdienst en 
ASR Verzekeringen. Momenteel is hij werkzaam als 
advocaat. Zijn kennis op het gebied van juridische en 
financiële zaken gecombineerd met die op het gebied 
van compliance en risicobeheersing, maken van hem 
een waardevolle kandidaat.

Jits Berns

Meld een nieuwe klant aan voor een 
woonhuis- of inboedelverzekering 
en ontvang een dinercheque ter 
waarde van € 50,-! 

Uw kennis, vriend of
familielid profiteert
van ons voordelige
en persoonlijke
verzekeringsadvies en
u van een heerlijk diner.
Win-win!

Vorig jaar heeft Onderling Verzekerd 
voorafgaand aan de digitale Alge-
mene Ledenvergadering een donatie 
geschonken aan Stichting Ooievaars 
Zegveld. Mede dankzij deze donatie 
heeft de Stichting de grote kooi 
kunnen vervangen. Na het schilderen 
van de buizen en het in elkaar zetten 
van de kooi is de nieuwe kooi strak 
met gaas bespannen. De kooi wordt 
bewoond door duiven en in geval 
van nood worden er zieke en zwakke 
ooievaars in opgevangen.

Word 
ambassadeur!

Stichting 
Ooievaars 
Zegveld

landbouw

teamspeler wielrennen

enthousiast
gedreven

innovator

sport
weloverwegend

muziek

humor
brede interesse

to the point

ing. L.H. Kastelein MSc
De tweede commissaris die wij aan u 
zullen voordragen is voor de meeste 
leden uit Zegveld geen onbekende: 
Leon Kastelein. Leon is als oud-
bestuurslid en oud-voorzitter van het 
voormalige OVM Zegveld bekend 
met de materie van een onderlinge. 
Hij is nauw betrokken geweest bij 
de totstandkoming van de fusie met 
Verzekeringsmaatschappij Haarrijn, 
wat heeft geleid tot Onderling 
Verzekerd. Hij heeft een brede werk-
ervaring als manager en adviseur in 
de sector Agri & Food.

Leon Kastelein



NOTULEN ALV
Notulen 5e Algemene Ledenvergadering Onderling Verzekerd 
gehouden via livestream op 17 mei 2021

Aanwezigen:   Livestream studio: H.J.G.M. Smorenburg (voorzitter raad 
van commissarissen), E.L.J. Dolmans (voorzitter Audit- en 
Risicocommissie) 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 56 personen aanwezig waarvan 
48 stemgerechtigden.

1. Opening
De voorzitter opent de Algemene Ledenvergadering. Vanwege de corona-
situatie kon de vergadering voor de tweede keer niet in Kameryck plaatsvinden. 
Een noodwet maakt het mogelijk een digitale vergadering te houden. De 
aanwezige leden kunnen via de chatfunctie vragen stellen en er kan digitaal 
worden gestemd. 

Zoals tijdens de vorige Algemene Ledenvergadering al genoemd is 2020 in 
financieel opzicht geen positief jaar geworden, wat is veroorzaakt door twee 
grote brandschaden. De vermogenspositie van Onderling Verzekerd is echter 
zeer solide.

Het afgelopen jaar is ‘Mijn Onderlinge’ geïntroduceerd. Dit is het begin van 
een verdere digitalisering. Onderdeel daarvan is het in dienst nemen van een 
marketingmedewerker die zich gaat bezighouden met online marketing. Het is 
belangrijk het klantenbestand te verjongen en te laten groeien.

Helaas is in 2020 na een kort ziekbed een collega overleden. Deze gebeurtenis 
heeft een forse impact gehad op het personeel. Per 1 januari 2021 is voormalig 
directeur Jaap Bijleveld na 21 dienstjaren met prepensioen gegaan. Hetzelfde 
geldt per 1 maart 2021 voor Kees Smits van het Klantenteam Support en per 
1 augustus 2021 voor Lia Brouwer van de schadeafhandeling. Allen worden 
bedankt voor hun inzet.

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 september 2020
De notulen van 14 september 2020 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 september 
2020, waarna ze ongewijzigd worden goedgekeurd. Ze zullen 
digitaal worden ondertekend.

3.  Ingekomen stukken en mededelingen
Harold Eggenkamp meldt dat van acht leden bericht van 
verhindering is ontvangen. Het aantal (stemgerechtigde) 
aanwezigen bij de vergadering wordt na de vergadering in 
de notulen opgenomen. Er zijn geen ingekomen stukken of 
mededelingen.

4.  Ontwikkelingen algemeen
Harold Eggenkamp geeft een terugblik over het jaar 2020 
en informeert de aanwezigen over de bijscholing van de 
medewerkers. Inmiddels is per 1 februari 2021 Gertjan van ’t 
Wout begonnen als klantadviseur. 

Ondanks royementen is het aantal leden nagenoeg gelijk 
gebleven ten opzichte van vorig jaar, onder andere door de 
ambassadeursfunctie van de leden. De premie en de provisie 
zijn ten opzichte van 2019 gestegen. Het aantal schaden is 
afgenomen maar er is wel een stijging van het gemiddelde 
schadebedrag. Er zijn twee grote woningbrandschades 
geweest.

5a. Toelichting kapitaalbeleid
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 beschikbaar Eigen 
Vermogen van 190% van de SKV (2020 201%). 

5b. Toelichting jaarrekening
Eric Dolmans geeft een toelichting op de jaarrekening 2020, 
beginnend met de balans. Ten opzichte van vorig jaar is het 
balanstotaal iets gestegen. Opvallend is dat de post ‘Terreinen 
en gebouwen’ bijna is gehalveerd. Dit is veroorzaakt door de 
verkoop van de bovenwoning van het pand in Zegveld. De 
vorderingen zijn gestegen doordat de SOM haar dividend 
over 2019 pas in 2021 heeft uitbetaald. Het eigen vermogen 
is afgenomen als gevolg van het negatieve resultaat over 
2020. De daling van de ‘achtergestelde schulden’ betreft 
de overeengekomen terugbetaling op de ledenrekening 
Zegveld. Deze zal nog één jaar op de balans staan (2021). De 
technische voorziening schaden is verhoogd door de twee 
grote schades die nog niet volledig zijn afgerekend. De post 
schulden bestaat hoofdzakelijk uit verzekeringspremie die 
betrekking heeft op 2021 die al in december 2020 door de 
leden is betaald. Allesomvattend toont de balans een stabiel 
beeld en geeft het onze solide positie weer.
Vervolgens wordt de resultatenrekening toegelicht. De 
opbrengsten van de verzekeraar zijn ten opzichte van vorig 
jaar iets gestegen. Daar staan een hogere schadelast en matige 
beleggingsresultaten tegenover. De totale opbrengsten 
komen in 2020 uit op € 1.799.533 (2019 € 2.044.598). Aan 

de kostenkant zijn de personeelskosten de grootste post. 
Het aantal werknemers is in 2020 gestegen, vooruitlopend 
op de medewerkers die in 2021 met pensioen gaan. Verder 
bestaan de personeelskosten uit ontvangen ziektegeld en 
pensioenlasten. 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 € 1.967.609 (2019 € 1.770.202). Na verrekening van de 
belasting toont de winst- en verliesrekening een negatief 
resultaat van € 110.710 (2019 € 273.066 positief). 

Vraag: Wordt er gekeken naar cijfers van Onderling Verzekerd 
ten opzichte van andere onderlingen?
Antwoord: Er wordt periodiek een benchmark uitgevoerd door 
de SOM. Algemeen genomen scoort Onderling Verzekerd 
boven het gemiddelde.

Vraag: Is er een grotere buffer nodig?
Antwoord: Onderling Verzekerd is voldoende solide en stabiel 
waardoor een grotere buffer niet nodig is.

Vraag: Wat is de policy met betrekking tot eventuele 
premierestitutie?
Antwoord: Onderling Verzekerd streeft een solide buffer na 
en legt zich een hogere SKV op dan De Nederlandsche Bank 
voorschrijft. Het beleid is dat boven een SKV van 175% én bij 
positieve resultaten premierestitutie in principe mogelijk is.

Vraag: Het aantal fte’s in de begroting is niet hoger dan 2020 
exclusief incidentele gelden?
Antwoord: Het aantal fte’s in de begroting 2021 is lager. In 
2019 was er een hoger bedrag aan ontvangen ziekengeld.

Vraag: Is de vervanging van die collega’s toch niet nodig om 
de inkomsten versneld te laten groeien?
Antwoord: Er is in 2020 al voorgesorteerd op het overnemen 
van de werkzaamheden van de collega’s die met pensioen zijn 
gegaan.
Het rendement van de belegging in de SOM is met 12,1% aan-
trekkelijk geweest. Het rendement van de beleggingspor-
tefeuille bij ING was 5,6%. Het streven is 3% rendement per 
jaar. Met een totaal rendement van 4,8% is 2020 een redelijk 
beleggingsjaar geweest.
Er wordt steeds meer gelet op beleggingen die goed zijn 
voor mens, milieu en maatschappij. Ook 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.

Vraag: Wat is het beleggingsbeleid naar de toekomst toe?
Antwoord: Conform beleid wordt al jaren belegd volgens een 
duurzaam neutraal profiel.

Vraag: Waarom obligaties in een situatie met stijgende rente?
Antwoord: Als de rente stijgt, daalt de koers van een obligatie. 
Obligaties lijken minder risicovol te zijn dan aandelen 
maar een stijgende rente kan dus een bedreiging zijn. De 
vermogensbeheerder is daar alert op.

Vraag: Wordt er gekeken naar de beleggingsresultaten van 
ING ten opzichte van andere vermogensbeheerders?
Antwoord: Onderling Verzekerd kijkt periodiek naar de 
performance van andere vermogensbeheerders en naar een 
duurzame portefeuille. ING is niet altijd de allerbeste: de beste 
van vandaag is wellicht de slechtste van morgen. ING is wel 
een goede en stabiele vermogensbeheerder.



5c.  Vaststellen kapitaalbeleid
De vergadering stelt het Kapitaal- en solvabiliteitsbeleid per 
1 januari 2021 ongewijzigd vast.

5d.  Vaststellen jaarrekening
De vergadering stelt de jaarrekening 2020 ongewijzigd vast.

5e.  Bestemming resultaat
Voorgesteld wordt het nadelig saldo van € 110.700,- ten laste 
te brengen van het eigen vermogen. De vergadering gaat 
hiermee akkoord.

5f.   Verlenen decharge raad van bestuur voor het gevoerde 
beleid

Met instemming heeft de vergadering kennis genomen van het 
gevoerde beleid in 2020 en dechargeert de raad van bestuur 
van Onderling Verzekerd.

5g.  Verlenen decharge raad van commissarissen voor het 
gehouden toezicht

Met instemming heeft de vergadering kennis genomen van 
het gehouden toezicht op het gevoerde beleid in 2020 en 
dechargeert de raad van commissarissen van Onderling 
Verzekerd.

6. Voorstel tot benoeming accountant boekjaar 2021
Het is de bevoegdheid van de Algemene Ledenvergadering 
om jaarlijks de accountant te benoemen. Eens in de drie jaar 
wordt de accountant geëvalueerd. Dit is gedaan in 2020. De 
vergadering stemt in met het voorstel om accountantskantoor 
Ecovis BonsenReuling te herbenoemen als accountant voor 
het boekjaar 2021.

7. Voorstel tot benoeming leden raad van commissarissen
De voorzitter meldt dat Eric Dolmans 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 Eric met zijn herbenoeming.

Ook Mees Weststrate is aftredend als lid van de raad van 
commissarissen. Hij stelt zich niet herkiesbaar. Het is de 
verwachting dat in de komende jaren meerdere commissarissen 
niet herkiesbaar zijn. Dat betekent dat gezocht zal worden 
naar nieuwe geschikte kandidaten. Uitgangspunten daarbij 
zijn deskundigheid, complementair zijn aan elkaar met de 
afdekking van de noodzakelijke kennisdomeinen en een 
binding hebben met de werkgebieden. Aanmeldingen vanuit 
de leden zijn welkom. Op de volgende ALV zal een voordracht 
worden gedaan voor de opvolging van Mees. Mees kwam vier 
jaar geleden de rvc versterken. Hij was voormalig bestuurslid 
van OVM Zegveld waarmee Onderlinge Haarrijn fuseerde. 
Mede namens de vergadering wordt Mees bedankt voor zijn 
inzet als rvc-lid van Onderling Verzekerd.

Vooruitblik 2021
Vervolgens geeft Harold Eggenkamp een toelichting op de 
ontwikkelingen in 2021. Door corona zijn de kantoren tijdelijk 
gesloten geweest en bijna alle medewerkers werken nog vanuit 
huis. Op dit moment zijn de kantoren op afspraak weer open 
en is bezoek bij klanten weer mogelijk. Ook voor de toekomst 
zal een deel van de collega’s thuis werken en een deel zal op 
kantoor werkzaam zijn. Er is weer een groei waar te nemen in 
het aantal verzekeringen.

Speerpunten uit het Strategisch Plan 2021-2025 zijn groei, 
productrationalisatie en digitalisering. Verjonging van het 
klantenbestand is daarbij noodzakelijk. Alle acties zijn 
gericht op het in de hand houden van kosten en het verder 
professionaliseren van Onderling Verzekerd. De focus blijft 
liggen op de klant.

Het is gebruikelijk dat Onderling Verzekerd jaarlijks een donatie 
doet aan een organisatie die in een van de kerngebieden 
belangrijk werk verricht. Dit jaar viel de keuze op de Stichting 
Ooievaars Zegveld. Sinds 1980 heeft Zegveld een eigen 
ooievaarsbuitenstation waar een permanente expositie 
over de vogels uit de omgeving is tentoongesteld. Deze 
prachtige plek in het Groene Hart wordt door enthousiaste 
vrijwilligers beheerd. Recent werd op de locatie van het 
ooievaarsbuitenstation de donatiecheque overhandigd aan 
voorzitter Jaap Wansinck.

8. Rondvraag en sluiting
Vraag: Heeft de invoering van de WBTR (Wet Bestuur en 
Toezicht Rechtspersonen) per 1 juli 2021 gevolgen voor 
Onderling Verzekerd?
Antwoord: Onderling Verzekerd zal de wetgeving volgen en 
de statuten daarop aanpassen. Op dit moment is dat nog niet 
gedaan omdat de mogelijkheid is geboden dit tegelijk door 
te voeren als er een andere statutenwijziging is. Daar is een 
periode van vijf jaar de tijd voor. 

Vraag: Is er een overzicht van de personele bezetting van de 
organisatie en de bestuurders?
Antwoord: De raad van bestuur bestaat uit Harold 
Eggenkamp. De raad van commissarissen bestaat momenteel 
uit vier personen. Het personeelsbestand is terug te vinden op 
de website.

Tip: Er worden nieuwe huizen gebouwd in Blaricummermeent. 
Misschien komen daar nog enige klanten uit.
Antwoord: Dank voor de tip. Het project is bekend en er wordt 
aandacht aan geschonken.

Vraag: Een lid heeft een verplichte elektrakeuring voor het hele 
bedrijf. Dit moet voor 1 december gerealiseerd zijn maar er is 
niemand te krijgen in verband met hoge werkdruk.
Antwoord: Harold Eggenkamp zal hierover contact opnemen 
met de vragensteller.

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 9 mei 2022, hopelijk weer in 
Kameryck.

Vastgesteld te Kamerik op 9 mei 2022

H.J.G.M. Smorenburg
voorzitter raad van commissarissen




