
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




