
UITNODIGING
ALGEMENE LEDENVERGADERING

Buitenplaats Kameryck  |  9 mei 2022  |  19.30 uur

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

Cijfers
Voor een meer gedetailleerd overzicht van de resultaten en balans 
verwijzen wij u graag naar het kader ‘Verkorte jaarrekening 2021’ in 
deze uitnodiging.

2021, fi nancieel een goed jaar
Wat heeft 2021 ons gebracht?
Wij zijn blij u te kunnen melden dat 2021 fi nancieel een goed jaar was. 
Corona heeft niet veel impact gehad op de portefeuille. Er is het afge-
lopen jaar veel vanuit huis gewerkt. De medewerkers hebben er alles aan 
gedaan om goed bereikbaar te zijn voor onze leden. Gelukkig mogen 
wij elkaar weer op kantoor zien en zijn klantafspraken weer mogelijk.
In 2021 zijn er enkele personeelswisselingen geweest. Onze nieuwe collega
marketing en communicatie zal Onderling Verzekerd meer op de 
(digitale) kaart gaan zetten. Ook zijn wij in voorbereiding onze online 
mogelijkheden verder uit te breiden. U kunt dan op de wijze die het beste 
bij u past contact met ons opnemen en wijzigingen op uw bestaande of 
nieuwe verzekeringen aan ons doorgeven.

Aantal leden
Het aantal leden is in 2021 vrijwel gelijk gebleven: 4.804 (in 2020 4.807).

Verzekerd kapitaal en premie-inkomen
Het verzekerd kapitaal groeide van € 2.196 miljoen naar € 2.295 miljoen. 
Dit is een toename van € 99 miljoen (+4,5%). Het bruto premie-inkomen
bedroeg in het boekjaar € 2.606.925 tegenover € 2.488.216 een jaar 
eerder. Dit is een toename van € 118.709 (+4,8%).

Vermogenspositie 
Het resultaat na belastingen en voor premierestitutie bedraagt over 2021 
€ 316.695 (2020: € 110.710 negatief). Het resultaat is daarmee fors hoger 
dan vorig jaar. Belangrijkste redenen voor dit hogere resultaat zijn een 
lagere schadelast en hogere resultaten uit beleggingen en deelnemingen 
dan in 2020. De beleggingsresultaten zijn hoger doordat de stijging op 
de beurs in 2021 nog meer was dan een jaar eerder. Daarnaast zijn de 
bedrijfskosten met € 100.899 (-5,4%) gedaald.

Het eigen vermogen is in het boekjaar toegenomen tot € 4.417.495 (2020:
€ 4.211.594). Op basis van deze vermogenspositie wordt ruimschoots 
voldaan aan de wettelijke en interne solvabiliteitseisen. 

Premierestitutie
Op de ALV zal een premierestitutie van 5% worden voorgesteld. 
De premierestitutie is reeds in de cijfers verwerkt.

Johannes Hospitium Vleuten
Een liefdevol ‘thuis’
Tijdens de Algemene Ledenvergadering zullen wij het Johannes 
Hospitium Vleuten een cheque aanbieden. 
Het Johannes Hospitium Vleuten, opgericht in 1991, is een huis 
dat mensen in hun laatste levensfase een gastvrij verblijf biedt 
met deskundige en liefdevolle verzorging en begeleiding. Het 
hospitium biedt daarmee een ‘thuis’ voor acht gasten. Professionals 
en vrijwilligers werken er nauw met elkaar samen om de zorgen in 
de laatste fase te verlichten en het leven zo aangenaam mogelijk 
te maken, zowel voor de gast als voor de naasten.

Gastspreker Mirjam Pels
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 uw gespreks-
partner. 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 kennismaken 
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.

www.onderlingverzekerd.nl  |  klant@onderlingverzekerd.nl
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Samen bepalen wij de koers

U weet het: bij Onderling Verzekerd bepalen wij samen met onze leden 
de koers. Daarom nodigen wij u van harte uit voor onze Algemene 
Ledenvergadering. 

Deze ledenvergadering vindt plaats op maandag 9 mei 2022 om 19.30 uur. 
Wij verwelkomen u graag vanaf 19.00 uur bij Buitenplaats Kameryck in 
Kamerik (Oortjespad 3). Wilt u erbij zijn? Meldt u zich dan vóór 2 mei
aan via www.onderlingverzekerd.nl/alv of stuur een e-mail naar 
info@onderlingverzekerd.nl. 

Het is inmiddels traditie dat Onderling Verzekerd jaarlijks een donatie 
doet aan een organisatie die in een van de kerngebieden belangrijk werk 
verricht. De keuze is dit jaar gevallen op het Johannes Hospitium Vleuten. 
Een vertegenwoordiger van het Hospitium zal tijdens de vergadering een 
toelichting geven op hun werk.

Ter voorbereiding op deze avond heeft u in de OV Actueel van april 2022 
de notulen van de vorige Algemene Ledenvergadering kunnen lezen. 
De jaarcijfers en toelichting zijn in deze uitnodiging opgenomen en staan 
ook op www.onderlingverzekerd.nl/alv. Ook de notulen van de vorige 
ALV zijn op deze webpagina te vinden. De uitgebreide jaarrekening is op 
aanvraag beschikbaar en ligt samen met de notulen ter inzage op onze 
kantoren aan de Theo van Baarenstraat 1 te Vleuten en de Middenweg 7
te Zegveld. Als u voorafgaand aan de vergadering vragen over de cijfers 
heeft, laat ons dat dan uiterlijk 2 mei weten door een mail te sturen naar 
harold@onderlingverzekerd.nl of te bellen. Dan behandelen wij die graag 
op de ALV.

Graag tot ziens op 9 mei!

Met vriendelijke groet,
Harold Eggenkamp, voorzitter raad van bestuur

harold@onderlingverzekerd.nl of te bellen. Dan behandelen wij die graag 

Verkorte jaarrekening 2021 
Onderling Verzekerd U.A.    

BALANS PER 31 DECEMBER 2021 2020  
  

ACTIVA € €  
Terreinen en gebouwen 260.000  245.000  
Financiële beleggingen 2.675.202  2.536.245  
Vorderingen 475.877  444.245  
Overige activa 3.145.815  3.014.976  
Overlopende activa -  -  
     
   6.556.904   6.240.466  
PASSIVA    
Eigen vermogen 4.418.305  4.211.594  
Achtergestelde schulden (ledenrekeningen) -  45.720  
Technische voorzieningen schaden  429.872  402.518  
Andere voorzieningen 18.621  14.660  
Schulden 1.690.106 1.565.974  
     
  6.556.904   6.240.466  
     
WINST- EN VERLIESREKENING 2021 2020 
    
Premie-inkomen 2.606.925  2.488.216  
Herverzekeringspremies -1.423.300 -1.339.897
Commissies en winstdeling herverzekeraar 484.962  474.494  
Opbrengsten verzekeraar 1.668.587  1.622.813  
    
Bruto schadelast -940.290 -1.543.870 
Aandeel herverzekeraar 473.000  783.987  
Netto schadelast verzekeraar -467.290 -759.883 
    
Bruto resultaat verzekeraar                        a 1.201.297  862.930  
    
Provisie bem. & advies complexe prod.  684.058  661.958  
Opbrengsten tussenpersoon                      b 684.058  661.958  
    
Aandeel in resultaat deelnemingen 209.418  209.117  
Opbrengst beleggingen en rente 104.814 65.528  
Beleggingen en rente                                  c 314.232  274.645  
    
Totale opbrengsten                             a+b+c 2.199.587  1.799.533  
    
Totale bedrijfskosten -1.866.710 -1.967.609 
    
Resultaat voor belastingen 332.877  -168.076  
Vennootschapsbelasting -15.372  57.366 
Resultaat na belastingen 317.505  -110.710

Premierestitutie -110.794

Totaal resultaat  206.711

Agenda Algemene 
Ledenvergadering 9 mei 2022

1 Opening

2 Notulen Algemene Ledenvergadering 17 mei 2021

3 Ingekomen stukken en mededelingen

4 Ontwikkelingen algemeen

5 Strategisch Plan 2021-2025

6 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

7 Voorstel tot benoeming van de accountant boekjaar 2022

8 Voorstel tot benoeming leden raad van commissarissen.
 Henny Smorenburg is aftredend en herkiesbaar voorzitter van 
 de raad van commissarissen. Jits Berns en Leon Kastelein worden
  voorgedragen als nieuwe leden van de raad van commissarissen.

9 Vooruitblik 2022

10 Rondvraag en sluiting

Pauze

Presentatie Mirjam Pels over ‘De waarheid over liegen’

Afsluitende borrel

  

Jits BernsJits Berns

Leon Kastelein
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U weet het: bij Onderling Verzekerd bepalen wij samen met onze leden 
de koers. Daarom nodigen wij u van harte uit voor onze Algemene 
Ledenvergadering. 

Deze ledenvergadering vindt plaats op maandag 9 mei 2022 om 19.30 uur. 
Wij verwelkomen u graag vanaf 19.00 uur bij Buitenplaats Kameryck in 
Kamerik (Oortjespad 3). Wilt u erbij zijn? Meldt u zich dan vóór 2 mei
aan via www.onderlingverzekerd.nl/alv of stuur een e-mail naar 
info@onderlingverzekerd.nl. 

Het is inmiddels traditie dat Onderling Verzekerd jaarlijks een donatie 
doet aan een organisatie die in een van de kerngebieden belangrijk werk 
verricht. De keuze is dit jaar gevallen op het Johannes Hospitium Vleuten. 
Een vertegenwoordiger van het Hospitium zal tijdens de vergadering een 
toelichting geven op hun werk.

Ter voorbereiding op deze avond heeft u in de OV Actueel van april 2022 
de notulen van de vorige Algemene Ledenvergadering kunnen lezen. 
De jaarcijfers en toelichting zijn in deze uitnodiging opgenomen en staan 
ook op www.onderlingverzekerd.nl/alv. Ook de notulen van de vorige 
ALV zijn op deze webpagina te vinden. De uitgebreide jaarrekening is op 
aanvraag beschikbaar en ligt samen met de notulen ter inzage op onze 
kantoren aan de Theo van Baarenstraat 1 te Vleuten en de Middenweg 7
te Zegveld. Als u voorafgaand aan de vergadering vragen over de cijfers 
heeft, laat ons dat dan uiterlijk 2 mei weten door een mail te sturen naar 
harold@onderlingverzekerd.nl of te bellen. Dan behandelen wij die graag 
op de ALV.

Graag tot ziens op 9 mei!

Met vriendelijke groet,
Harold Eggenkamp, voorzitter raad van bestuur

harold@onderlingverzekerd.nl of te bellen. Dan behandelen wij die graag 

Verkorte jaarrekening 2021 
Onderling Verzekerd U.A.    

BALANS PER 31 DECEMBER 2021 2020  
  

ACTIVA € €  
Terreinen en gebouwen 260.000  245.000  
Financiële beleggingen 2.675.202  2.536.245  
Vorderingen 475.877  444.245  
Overige activa 3.145.815  3.014.976  
Overlopende activa -  -  
     
   6.556.904   6.240.466  
PASSIVA    
Eigen vermogen 4.418.305  4.211.594  
Achtergestelde schulden (ledenrekeningen) -  45.720  
Technische voorzieningen schaden  429.872  402.518  
Andere voorzieningen 18.621  14.660  
Schulden 1.690.106 1.565.974  
     
  6.556.904   6.240.466  
     
WINST- EN VERLIESREKENING 2021 2020 
    
Premie-inkomen 2.606.925  2.488.216  
Herverzekeringspremies -1.423.300 -1.339.897
Commissies en winstdeling herverzekeraar 484.962  474.494  
Opbrengsten verzekeraar 1.668.587  1.622.813  
    
Bruto schadelast -940.290 -1.543.870 
Aandeel herverzekeraar 473.000  783.987  
Netto schadelast verzekeraar -467.290 -759.883 
    
Bruto resultaat verzekeraar                        a 1.201.297  862.930  
    
Provisie bem. & advies complexe prod.  684.058  661.958  
Opbrengsten tussenpersoon                      b 684.058  661.958  
    
Aandeel in resultaat deelnemingen 209.418  209.117  
Opbrengst beleggingen en rente 104.814 65.528  
Beleggingen en rente                                  c 314.232  274.645  
    
Totale opbrengsten                             a+b+c 2.199.587  1.799.533  
    
Totale bedrijfskosten -1.866.710 -1.967.609 
    
Resultaat voor belastingen 332.877  -168.076  
Vennootschapsbelasting -15.372  57.366 
Resultaat na belastingen 317.505  -110.710

Premierestitutie -110.794

Totaal resultaat  206.711

Agenda Algemene 
Ledenvergadering 9 mei 2022

1 Opening

2 Notulen Algemene Ledenvergadering 17 mei 2021

3 Ingekomen stukken en mededelingen

4 Ontwikkelingen algemeen

5 Strategisch Plan 2021-2025

6 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

7 Voorstel tot benoeming van de accountant boekjaar 2022

8 Voorstel tot benoeming leden raad van commissarissen.
 Henny Smorenburg is aftredend en herkiesbaar voorzitter van 
 de raad van commissarissen. Jits Berns en Leon Kastelein worden
  voorgedragen als nieuwe leden van de raad van commissarissen.

9 Vooruitblik 2022

10 Rondvraag en sluiting

Pauze

Presentatie Mirjam Pels over ‘De waarheid over liegen’

Afsluitende borrel

  

Jits BernsJits Berns

Leon Kastelein



Samen bepalen wij de koers

U weet het: bij Onderling Verzekerd bepalen wij samen met onze leden 
de koers. Daarom nodigen wij u van harte uit voor onze Algemene 
Ledenvergadering. 

Deze ledenvergadering vindt plaats op maandag 9 mei 2022 om 19.30 uur. 
Wij verwelkomen u graag vanaf 19.00 uur bij Buitenplaats Kameryck in 
Kamerik (Oortjespad 3). Wilt u erbij zijn? Meldt u zich dan vóór 2 mei
aan via www.onderlingverzekerd.nl/alv of stuur een e-mail naar 
info@onderlingverzekerd.nl. 

Het is inmiddels traditie dat Onderling Verzekerd jaarlijks een donatie 
doet aan een organisatie die in een van de kerngebieden belangrijk werk 
verricht. De keuze is dit jaar gevallen op het Johannes Hospitium Vleuten. 
Een vertegenwoordiger van het Hospitium zal tijdens de vergadering een 
toelichting geven op hun werk.

Ter voorbereiding op deze avond heeft u in de OV Actueel van april 2022 
de notulen van de vorige Algemene Ledenvergadering kunnen lezen. 
De jaarcijfers en toelichting zijn in deze uitnodiging opgenomen en staan 
ook op www.onderlingverzekerd.nl/alv. Ook de notulen van de vorige 
ALV zijn op deze webpagina te vinden. De uitgebreide jaarrekening is op 
aanvraag beschikbaar en ligt samen met de notulen ter inzage op onze 
kantoren aan de Theo van Baarenstraat 1 te Vleuten en de Middenweg 7
te Zegveld. Als u voorafgaand aan de vergadering vragen over de cijfers 
heeft, laat ons dat dan uiterlijk 2 mei weten door een mail te sturen naar 
harold@onderlingverzekerd.nl of te bellen. Dan behandelen wij die graag 
op de ALV.

Graag tot ziens op 9 mei!

Met vriendelijke groet,
Harold Eggenkamp, voorzitter raad van bestuur

harold@onderlingverzekerd.nl of te bellen. Dan behandelen wij die graag 

Verkorte jaarrekening 2021 
Onderling Verzekerd U.A.

BALANS PER 31 DECEMBER 2021 2020

ACTIVA € €

Terreinen en gebouwen 260.000  245.000  
Financiële beleggingen 2.675.202  2.536.245  
Vorderingen 475.887  444.245  
Overige activa 3.145.815  3.014.976  
Overlopende activa -  -  

 6.556.904   6.240.466  
PASSIVA
Eigen vermogen 4.418.305  4.211.594  
Achtergestelde schulden (ledenrekeningen) - 45.720
Technische voorzieningen schaden  429.872  402.518
Andere voorzieningen 18.621  14.660
Schulden 1.690.106 1.565.974  

6.556.904   6.240.466  

WINST- EN VERLIESREKENING 2021 2020

Premie-inkomen 2.606.925  2.488.216  
Herverzekeringspremies -1.423.300 -1.339.897
Commissies en winstdeling herverzekeraar 484.962 474.494
Opbrengsten verzekeraar 1.668.587  1.622.813

Bruto schadelast -940.290 -1.543.870
Aandeel herverzekeraar 473.000 783.987
Netto schadelast verzekeraar -467.290 -759.883

Bruto resultaat verzekeraar a 1.201.297  862.930

Provisie bem. & advies complexe prod.  684.058  661.958
Opbrengsten tussenpersoon b 684.058  661.958

Aandeel in resultaat deelnemingen 209.418  209.117  
Opbrengst beleggingen en rente 104.814 65.528  
Beleggingen en rente c 314.232  274.645  

Totale opbrengsten a+b+c 2.199.587  1.799.533  

Totale bedrijfskosten -1.866.710 -1.967.609

Resultaat voor belastingen 332.877 -168.076
Vennootschapsbelasting -15.372 57.366
Resultaat na belastingen 317.505  -110.710

Premierestitutie -110.794

Totaal resultaat  206.711

Agenda Algemene 
Ledenvergadering 9 mei 2022

1 Opening

2 Notulen Algemene Ledenvergadering 17 mei 2021

3 Ingekomen stukken en mededelingen

4 Ontwikkelingen algemeen

5 Strategisch Plan 2021-2025

6 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

7 Voorstel tot benoeming van de accountant boekjaar 2022

8 Voorstel tot benoeming leden raad van commissarissen.
Henny Smorenburg is aftredend en herkiesbaar voorzitter van 
de raad van commissarissen. Jits Berns en Leon Kastelein worden
voorgedragen als nieuwe leden van de raad van commissarissen.

9 Vooruitblik 2022

10 Rondvraag en sluiting

Pauze

Presentatie Mirjam Pels over ‘De waarheid over liegen’

Afsluitende borrel

Jits BernsJits Berns

Leon Kastelein



UITNODIGING
ALGEMENE LEDENVERGADERING

Buitenplaats Kameryck  |  9 mei 2022  |  19.30 uur

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

Cijfers
Voor een meer gedetailleerd overzicht van de resultaten en balans 
verwijzen wij u graag naar het kader ‘Verkorte jaarrekening 2021’ in 
deze uitnodiging.

2021, fi nancieel een goed jaar
Wat heeft 2021 ons gebracht?
Wij zijn blij u te kunnen melden dat 2021 fi nancieel een goed jaar was. 
Corona heeft niet veel impact gehad op de portefeuille. Er is het afge-
lopen jaar veel vanuit huis gewerkt. De medewerkers hebben er alles aan 
gedaan om goed bereikbaar te zijn voor onze leden. Gelukkig mogen 
wij elkaar weer op kantoor zien en zijn klantafspraken weer mogelijk.
In 2021 zijn er enkele personeelswisselingen geweest. Onze nieuwe collega 
marketing en communicatie zal Onderling Verzekerd meer op de 
(digitale) kaart gaan zetten. Ook zijn wij in voorbereiding onze online 
mogelijkheden verder uit te breiden. U kunt dan op de wijze die het beste 
bij u past contact met ons opnemen en wijzigingen op uw bestaande of 
nieuwe verzekeringen aan ons doorgeven.

Aantal leden
Het aantal leden is in 2021 vrijwel gelijk gebleven: 4.804 (in 2020 4.807).

Verzekerd kapitaal en premie-inkomen
Het verzekerd kapitaal groeide van € 2.196 miljoen naar € 2.295 miljoen. 
Dit is een toename van € 99 miljoen (+4,5%). Het bruto premie-inkomen 
bedroeg in het boekjaar € 2.606.925 tegenover € 2.488.216 een jaar 
eerder. Dit is een toename van € 118.709 (+4,8%).

Vermogenspositie 
Het resultaat na belastingen en voor premierestitutie bedraagt over 2021 
€ 317.505 (2020: € 110.710 negatief). Het resultaat is daarmee fors hoger 
dan vorig jaar. Belangrijkste redenen voor dit hogere resultaat zijn een 
lagere schadelast en hogere resultaten uit beleggingen en deelnemingen 
dan in 2020. De beleggingsresultaten zijn hoger doordat de stijging op 
de beurs in 2021 nog meer was dan een jaar eerder. Daarnaast zijn de 
bedrijfskosten met € 100.899 (-5,4%) gedaald.

Het eigen vermogen is in het boekjaar toegenomen tot € 4.418.305 (2020:
€ 4.211.594). Op basis van deze vermogenspositie wordt ruimschoots 
voldaan aan de wettelijke en interne solvabiliteitseisen. 

Premierestitutie
Op de ALV zal een premierestitutie van 5% worden voorgesteld. 
De premierestitutie is reeds in de cijfers verwerkt.

Johannes Hospitium Vleuten
Een liefdevol ‘thuis’
Tijdens de Algemene Ledenvergadering zullen wij het Johannes 
Hospitium Vleuten een cheque aanbieden. 
Het Johannes Hospitium Vleuten, opgericht in 1991, is een huis 
dat mensen in hun laatste levensfase een gastvrij verblijf biedt 
met deskundige en liefdevolle verzorging en begeleiding. Het 
hospitium biedt daarmee een ‘thuis’ voor acht gasten. Professionals 
en vrijwilligers werken er nauw met elkaar samen om de zorgen in 
de laatste fase te verlichten en het leven zo aangenaam mogelijk 
te maken, zowel voor de gast als voor de naasten.

Gastspreker Mirjam Pels
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 uw gespreks-
partner. 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 kennismaken 
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.
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Ten slotte
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Onderling Verzekerd in het afgelopen boekjaar. Ook danken wij de 
medewerkers van Onderling Verzekerd en de raad van commissarissen 
voor hun inzet en toewijding in het afgelopen jaar.

Cijfers
Voor een meer gedetailleerd overzicht van de resultaten en balans 
verwijzen wij u graag naar het kader ‘Verkorte jaarrekening 2021’ in 
deze uitnodiging.

2021, fi nancieel een goed jaar
Wat heeft 2021 ons gebracht?
Wij zijn blij u te kunnen melden dat 2021 fi nancieel een goed jaar was. 
Corona heeft niet veel impact gehad op de portefeuille. Er is het afge-
lopen jaar veel vanuit huis gewerkt. De medewerkers hebben er alles aan 
gedaan om goed bereikbaar te zijn voor onze leden. Gelukkig mogen 
wij elkaar weer op kantoor zien en zijn klantafspraken weer mogelijk.
In 2021 zijn er enkele personeelswisselingen geweest. Onze nieuwe collega
marketing en communicatie zal Onderling Verzekerd meer op de 
(digitale) kaart gaan zetten. Ook zijn wij in voorbereiding onze online 
mogelijkheden verder uit te breiden. U kunt dan op de wijze die het beste 
bij u past contact met ons opnemen en wijzigingen op uw bestaande of 
nieuwe verzekeringen aan ons doorgeven.

Aantal leden
Het aantal leden is in 2021 vrijwel gelijk gebleven: 4.804 (in 2020 4.807).

Verzekerd kapitaal en premie-inkomen
Het verzekerd kapitaal groeide van € 2.196 miljoen naar € 2.295 miljoen. 
Dit is een toename van € 99 miljoen (+4,5%). Het bruto premie-inkomen
bedroeg in het boekjaar € 2.606.925 tegenover € 2.488.216 een jaar 
eerder. Dit is een toename van € 118.709 (+4,8%).

Vermogenspositie 
Het resultaat na belastingen en voor premierestitutie bedraagt over 2021 
€ 316.695 (2020: € 110.710 negatief). Het resultaat is daarmee fors hoger 
dan vorig jaar. Belangrijkste redenen voor dit hogere resultaat zijn een 
lagere schadelast en hogere resultaten uit beleggingen en deelnemingen 
dan in 2020. De beleggingsresultaten zijn hoger doordat de stijging op 
de beurs in 2021 nog meer was dan een jaar eerder. Daarnaast zijn de 
bedrijfskosten met € 100.899 (-5,4%) gedaald.

Het eigen vermogen is in het boekjaar toegenomen tot € 4.417.495 (2020:
€ 4.211.594). Op basis van deze vermogenspositie wordt ruimschoots 
voldaan aan de wettelijke en interne solvabiliteitseisen. 

Premierestitutie
Op de ALV zal een premierestitutie van 5% worden voorgesteld. 
De premierestitutie is reeds in de cijfers verwerkt.

Johannes Hospitium Vleuten
Een liefdevol ‘thuis’
Tijdens de Algemene Ledenvergadering zullen wij het Johannes 
Hospitium Vleuten een cheque aanbieden. 
Het Johannes Hospitium Vleuten, opgericht in 1991, is een huis 
dat mensen in hun laatste levensfase een gastvrij verblijf biedt 
met deskundige en liefdevolle verzorging en begeleiding. Het 
hospitium biedt daarmee een ‘thuis’ voor acht gasten. Professionals 
en vrijwilligers werken er nauw met elkaar samen om de zorgen in 
de laatste fase te verlichten en het leven zo aangenaam mogelijk 
te maken, zowel voor de gast als voor de naasten.

Gastspreker Mirjam Pels
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 uw gespreks-
partner. 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 kennismaken 
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.
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