
 

 

Oosthuizen, 26-03-2018 

 

Geacht lid,   

Hierbij nodigt het bestuur van de Onderlinge Waterland en Omstreken U.A. u uit voor de 

algemene ledenvergadering op dinsdag 24 april 2018.   

Locatie: Van der Valk Hotel Volendam, Wagenweg 1, 1145 PW Volendam-Katwoude 

Aanvang: 20:00 uur.  

Het financieel resultaat van de Onderlinge Waterland is positief en zal voor 2017 kunnen leiden  

tot een  premierestitutie.  

Dit houdt in dat wij u kunnen mededelen dat het onderstaande percentage, na goedkeuring van 

de algemene ledenvergadering, aan de leden zal worden uitgekeerd.  

▪ Particuliere leden van de Onderlinge Waterland            13  %  premierestitutie 

▪ MKB leden van de Onderlinge Waterland   6,5 %  premierestitutie 
De premierestitutie zal na toestemming in de maand juni 2018 aan alle leden worden 
uitgekeerd.     

 

Terugblik 2017.  

De  leden die vanuit Ransdorp-Zunderdorp in 2016  aan het ledenbestand zijn toegevoegd zijn 

inmiddels allemaal  bezocht.  

Het jaar 2017 laat zien dat het ledental nog steeds stabiel is.  

Tot ons genoegen  zien wij  dat ook het aantal verzekeringen bij onze leden toeneemt. 

Heeft u alleen een opstal- of inboedelverzekering?  Onze medewerkers informeren u graag over 

onze overige verzekeringsproducten. 

Evenals vorig jaar worden de stukken betreffende de ledenvergadering op onze website 

geplaatst. U kunt de stukken via deze link downloaden.    

U kunt  de stukken ook telefonisch bij  ons opvragen (0299) 40 15 78. De stukken worden u dan 

per post toegezonden. Overigens liggen de stukken ook ter inzage tijdens de ledenvergadering.  

Wij stellen het zeer op prijs u te mogen begroeten op dinsdag 24 april aanstaande.  

 Met vriendelijke groet , 

 
Het Bestuur.  

http://www.onderlingezeevang.nl/


 
 

 

Agenda 
1. Welkom en opening 

2. Vaststellen agenda 

3. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 09-05-2017 

 Tekstueel, ter goedkeuring en vaststelling 

 Inhoudelijk 

4. Ingekomen stukken en/of mededelingen 

5. Jaarverslag Onderlinge Waterland 2017 

6. Rekening en verantwoording boekjaar 2017 Onderlinge Waterland, balans en winst-en 

verliesrekening: 

 vaststelling winst-en verliesrekening over 2017; 

 vaststelling winstbestemming en premierestitutie; 

 vaststelling balans 31 december 2017; 

 verslag Raad van Commissarissen 2017 

7. Het verlenen van decharge aan het bestuur en de RvC van Onderlinge Waterland voor het 

gevoerde beleid over 2017. 

                                                               PAUZE 

 

8. Herverzekering en prognose 2018 Onderlinge Waterland e.o. UA 

9. Toezicht DNB 

 Toetsing 

 Rapportages 

10. Bestuurssamenstelling  

 Aftreden en niet herkiesbaar is de voorzitter de heer T.J. de Jong. 

Het bestuur stelt voor de heer W.A.M. Duijn te benoemen tot voorzitter. 

De heer Duijn is geen lid, maar in het kader van het hebben en houden van kwaliteit 

binnen het bestuur kan de algemene vergadering op voorstel van het bestuur overgaan 

tot het benoemen van een niet-lid tot bestuurslid. De benoeming kan plaatsvinden want 

bij toetsing door DNB is de heer Duijn voor het bestuurslidmaatschap voldoende 

betrouwbaar en deskundig gebleken. 

11. Samenstelling RVC 

 De RVC stelt voor de heren P. Oranje en R.P. Bakker te benoemen tot lid van de RvC. De 

benoeming kan plaatsvinden want bij toetsing door DNB zijn de heren P. Oranje en R.P. 

Bakker voor het lidmaatschap van de RvC voldoende betrouwbaar en deskundig 

gebleken. 

12. Rondvraag 

13. Sluiting 

14. Spreker Albin Zwiers “Burgerwacht en de politie” 

http://www.onderlingezeevang.nl/

