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Aan Het Bestuur en de Raad van Commissarissen van
Onderlinge Verzekeringsmaatschappij Waterland en omstreken U.A.
Raadhuisstraat 1
1474 HE OOSTHUIZEN

Geachte mevrouw, mijne heren,

Algemeen

Oprichting maatschappij

• Onderlinge Brandwaarborgmaatschappij Middelie W.A. 
• Onderlinge Waarborgmaatschappij Oosthuizen W.A., welke hierna zijn opgehouden te bestaan.

De doelstelling van de maatschappij luidt:
1.

2.

3.

Bestuur van de maatschappij

Verwerking resultaat 2017

Het bestuur van de maatschappij wordt gevormd door minimaal 3 bestuursleden. Daarnaast is er een Raad van 
Commissarissen die bestaat uit minimaal 3 personen. 

Ingevolge een besluit van de Algemene Ledenvergadering is, overeenkomstig het in de jaarrekening 2017 opgenomen 
voorstel, het resultaat na belastingen over 2017 ad € 155.260 toegevoegd aan de Algemene reserve.

Ingevolge uw opdracht hebben wij de in dit rapport opgenomen jaarrekening  over het boekjaar 2018 van Onderlinge 
Verzekeringsmaatschappij Waterland en omstreken U.A. te Oosthuizen gecontroleerd. U treft onze controleverklaring aan 
onder de Overige gegevens op pagina 25.

Op 31 december 1992 is ten overstaan van notaris H.A.M. Wiessing Verhaar, Onderlinge Verzekeringsmaatschappij 
Zeevang W.A. te Zeevang opgericht. Deze oprichting is ontstaan uit een juridische fusie tussen:

Per 1 januari 1998 is de Onderlinge Verzekeringsmaatschappij Zeevang W.A. te Oosthuizen gefuseerd met OBM  Eendracht 
Maakt Macht te Warder. De gefuseerde maatschappijen zijn voortgezet onder de bestaande naam van Zeevang.

Op 28 juli 2010 is de Onderlinge Verzekeringsmaatschappij Zeevang W.A. te Oosthuizen met terugwerkende kracht naar 1 
januari 2010 gefuseerd met Onderlinge Brandwaarborg Maatschappij Edam W.A. te Edam. De gefuseerde maatschappijen 
zijn voortgezet onder de naam: Onderlinge Verzekeringsmaatschappij Zeevang Edam U.A.

Per 1 januari 2016 is de Onderlinge Verzekeringsmaatschappij Zeevang Edam U.A. te Oosthuizen gefuseerd met 
Onderlinge Brandwaarborg Maatschappij in de voormalige gemeente Ransdorp en Zunderdorp U.A.. De gefuseerde 
maatschappijen zijn voortgezet onder de naam Onderlinge Verzekeringsmaatschappij Waterland en omstreken U.A..

De maatschappij stelt zich ten doel haar leden op onderlinge grondslag te verzekeren tegen schade aan roerende 
en onroerende zaken op basis van de door de maatschappij vastgestelde verzekeringsvoorwaarden.
De maatschappij kan haar bemiddeling verlenen bij het afsluiten van andere verzekeringen en/of overige 
financiële diensten en producten.
De maatschappij stelt zich voorts ten doel al hetgeen te verrichten dat met het voorgaande verband houdt of 
daartoe bevorderlijk kan zijn, een en ander in de ruimste zin.
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Resultaat

Resultaatanalyse

Bruto premies 629 100% 613 100%
Premiekorting -71 -11% -90 -15%
Herverzekeringspremies -442 -70% -440 -72%
Premies eigen behoud 116 18% 83 14%

Overige technische baten 0 0% 0 0%

Schaden bruto 138 22% 101 16%
Aandeel herverzekering -96 -15% -71 -12%
Schaden eigen behoud -42 -7% -30 -5%

Provisies en winstdelingen 229 36% 217 35%
Bedrijfskosten -272 -43% -183 -30%

-43 -7% 34 6%

Resultaat verzekeringsbedrijf 31 5% 87 14%

Bemiddelingsprovisie 133 21% 127 21%
Netto-opbrengsten uit beleggingen 16 3% 18 3%
Bedrijfskosten -91 -14% -61 -10%
Andere lasten 0 0% 0 0%
Resultaat overige activiteiten 58 9% 84 14%

89 14% 171 27%

Vennootschapsbelasting -16 -3% -16 -3%

73 12% 155 25%

In onderstaand overzicht zijn de belangrijkste componenten van het bedrijfsresultaat uit gewone  bedrijfsuitoefening (voor 
belastingen) over 2018 en 2017 in afgeronde bedragen en in procenten van het premie-inkomen weergegeven:

Resultaat uit gewone bedrijfs-
uitoefening vóór belastingen

Resultaat uit gewone bedrijfs-
uitoefening na belastingen

31-12-2018 31-12-2017
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Fiscale positie

Algemeen
Tot en met het boekjaar 2016 is een definitieve aanslag vennootschapsbelasting opgelegd.

Berekening belastbaar bedrag 2018
€

Resultaat voor belastingen 89.304          

Bij
Commercieel afschrijvingen boekjaar 32.728          

Af

Herinvesteringsreserve i.v.m. verkoop bedrijfspand -                   
Fiscale afschrijving boekjaar -34.635         

87.397          

Gedeeltelijk aftrekbare bedragen:

% € 
Gemengde kosten 2.800            26,5 742              

742               

Investeringsaftrek: -3.997           

Belastbaar bedrag 84.141          

Berekening vennootschapsbelasting

20% van 84.141€   16.828€        

Situatie per balansdatum
Schuld per Last in Betaald in Schuld per
01-01-2018 2018 2018 31-12-2018

2017 1.108            -                -                  1.108            
2018 -                   16.828       17.595         -767              

1.108            16.828       17.595         341               

Tot het geven van nadere toelichting zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,
NBC Audit Services B.V.
namens deze,

W.J.T. Jonk RA
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JAARVERSLAG
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Risicomanagement

Risicomanagement visie

Solvency II basic

Governance Principes verzekeraars

Er worden geen variabele beloningen toegekend die omzetafhankelijk zijn.

Onderlinge Verzekeringsmaatschappij Waterland en omstreken U.A. (hierna te noemen maatschappij) kent 
ledenverzekerden. Het doel is niet om tot een winstmaximalisatie te komen maar juist om de ledenverzekerden een goede 
prijs – kwaliteitverhouding te bieden met daarbij een hoge mate van dienstverlening. De maatschappij besteedt aandacht 
en zorg aan een bedrijfsbrede, uniforme en integrale beheersing van risico’s die zijn verbonden aan de aard van de 
maatschappij als schadeverzekeraar. Hiervoor beschikt de maatschappij over een Handleiding Risicobeheersing (onderdeel 
van het compliance handboek) waarin de werking van het risicomanagement is beschreven.

Het toegepaste risicomanagement is geënt op Solvcency II ( en de daarmee samenhangende) richtlijnen. 
Schadeverzekeraars van onze omvang moeten voldoen aan de Solvency II Basic richtlijnen. Deze richtlijnen vertalen zich 
door in governance, risicomanagement en kapitaalbeheer van de maatschappij. De maatschappij geeft sinds de invoering 
van Solvency II per 1 januari 2016 volledig invulling aan de Solvency II Basic aspecten. 

De Governance Principes Verzekeraars gaan ten aanzien van de governance van een verzekeraar uit van een structuur met 
een bestuur en een Raad van Commissarissen (RvC). Het bestuur, feitelijk de directie, bepaalt het bedrijfsbeleid en voert 
dat ook uit. De RvC houdt daar toezicht op terwijl voor bepaalde beleidsonderdelen goedkeuring van de RvC noodzakelijk 
is. 

Het bestuur bestaat uit drie personen die door de algemene ledenvergadering zijn benoemd. Zij zijn allen door De 
Nederlandsche Bank op geschiktheid getoetst. Hiermee voldoet de samenstelling van het bestuur aan alle eisen van 
complementariteit, deskundigheid en diversiteit. Met een programma van permanente educatie wordt ervoor gezorgd dat 
dit ook in de toekomst zo blijft. Iedere bestuurder neemt deel aan het educatieprogramma. Voor hun werkzaamheden 
ontvangen de bestuurders een vergoeding die door de RvC moet worden goedgekeurd. Het beloningsmodel van bestuur en 
medewerkers kan als zorgvuldig, beheerst en duurzaam worden aangemerkt. 

Als onderlinge verzekeraar stelt de maatschappij het belang van de leden/verzekerden per definitie centraal. Een 
onderlinge is immers een vereniging van leden/verzekerden die het verzekeringsbedrijf in het uitsluitende belang daarvan 
uitoefent. 

Het risicobeleid wordt door het bestuur voorbereid en door de RvC vastgesteld en waar nodig bijgesteld. Zij monitoren de 
uitvoering door het bestuur en draagt er zorg voor dat het risicobeheer zodanig is ingericht dat het bestuur tijdig op de 
hoogte is van materiële risico’s die de maatschappij loopt zodat deze beheerst kunnen worden.  

De maatschappij beschikt over een proces zodat nieuwe wet- en regelgeving tijdig wordt gesignaleerd en 
geïmplementeerd. De wettelijk verplichte interne auditfunctie is ingericht en heeft tot taak te beoordelen of de interne 
beheersmaatregelen in opzet, bestaan en werking effectief zijn.

Een uitgebreide toelichting van de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de Governance Principes Verzekeraars is op 
onze website te vinden: www.onderlingewaterland.nl.
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Risicomanagement en rapportering

Het risicomanagement kent drie “verdedigingslinies”:

Kapitaalbeheer

Risicoprofiel van de maatschappij

Matchingrisico

Marktrisico

Onderstaand volgt de beschrijving van de belangrijkste risico’s en de wijze waarop deze risico’s worden beheerst. De 
risico’s zijn geclassificeerd conform de Financiële Instellingen Risicoanalyse Methode (FIRM) van de De Nederlandsche 
Bank.

Het risico als gevolg van het niet matchen van activa en passiva (inclusief off-balansposten) dan wel inkomsten en 
uitgaven in termen van rentevoet, rente typische looptijden, basisvaluta, liquiditeit typische looptijden en gevoeligheid 
voor ontwikkeling in prijspeil. 

Het matchingsrisico bij de maatschappij is laag. Het grootste gedeelte van de beleggingen bestaat uit direct opvraagbare 
renterekeningen en courante obligaties/effecten. Daarnaast worden er voldoende liquiditeiten aangehouden op basis van 
een prognose.

Het risico als gevolg van het blootstaan aan wijzigingen in marktprijzen van verhandelbare financiële instrumenten binnen 
een (handels)portefeuille. 

Het beleid omtrent beleggingen is vastgelegd in een beleggingsstatuut. Hierbij is rekening gehouden met voldoende 
spreiding in de risico’s. Dit beleid heeft in de afgelopen jaren haar waarde bewezen. De financiële crisis heeft nauwelijks 
invloed gehad op de financiële situatie van de maatschappij.

Binnen de eerste linie is sprake van adequate en efficiënte processen om de uit de strategie voortkomende en bijkomende 
risico’s het hoofd te bieden. Dit gebeurt aan de hand van de vooraf door het bestuur vastgestelde risicobereidheid van de 
maatschappij. Hierbij maakt de maatschappij gebruik van het model FIRM van DNB. Dit richt zich op de kwalitatieve 
risicovaststelling. Voor de kwantitatieve risicobeoordeling voldoet de maatschappij aan de verplichte periodieke  
rapportage aan DNB. Tevens wordt gebruik gemaakt van een standaard formule die een minimum noodzakelijke 
kapitaalseis berekent.

De tweede linie wordt ingevuld door de sleutelfuncties van risicomanagement en compliance. de compliance officer gaat na 
of de voor de organisatie vastgestelde regelgeving wordt nagekomen.

De derde linie betreft de sleutelfunctie van de interne auditor. Deze functionaris is verantwoordelijk Voor het leveren van 
aanvullende zekerheid door onafhankelijk de effectiviteit van controlemaatregelen te toetsen en te monitoren.

Het kapitaalbeleid geeft duidelijkheid aan de leden en toezichthouders over de doelstelling van de maatschappij omtrent 
kapitaal en solvabiliteitsnormen. In het kapitaalbeleid is tevens opgenomen op welke wijze de monitoring van de 
solvabiliteit plaatsvindt en welke maatregelen er worden genomen als de solvabiliteitsnormen wordt onderschreden. 
Vaststelling door de RvC en instemming van de Algemene Ledenvergadering werd voor de eerste keer verkregen tijdens de 
Algemene Ledenvergadering op 14 mei 2014. Herijking van het kapitaalbeleid dient periodiek verricht te worden en nu is 
de vierde versie opgesteld door het bestuur en vastgesteld door de RvC. Tijdens deze algemene jaarvergadering van 23 
april 2019 wordt om instemming gevraagd.
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Kredietrisico

Verzekeringstechnische risico’s

Omgevingsrisico

Operationele risico’s

Uitbesteding risico

IT Risico

Integriteitrisico’s

Juridisch risico

Kasstroomrisico

De maatschappij heeft procedures waarbij aandacht is voor de beheersing van risico’s op het gebied van fraude en 
integriteit. Screening van alle nieuwe medewerkers, functiescheidingen, vier-ogen principe en gedragscodes. Daarnaast is 
er een compliance officer die toezicht houdt op de naleving van deze maatregelen. 

De maatschappij wint bij complexe zaken advies in bij externe juristen. De compliance officer ziet erop toe dat de 
relevante wet- en regelgeving wordt nageleefd.

Het kasstroomrisico bestaat uit fluctuaties in kasstroom ten aanzien van het renterisico op deposito’s en liquiditeiten. Dit is 
een te verwaarlozen risico gezien de samenstelling van de beleggingsportefeuille.

Het risico dat een tegenpartij contractuele of andere overeengekomen verplichtingen (waaronder verstrekte kredieten, 
leningen, vorderingen, ontvangen garanties) niet nakomt al dan niet als gevolg van het aan restricties onderhevig zijn van 
buitenlandse betalingen.

De maatschappij heeft kredietrisico op haar aangesloten ledenverzekerden, herverzekeraars en op haar beleggingen. Voor 
vorderingen op ledenverzekerden zijn incassoprocedures opgesteld. Voor herverzekeraars geldt dat er uitsluitend wordt 
samengewerkt met partijen waarvan de solvabiliteit voldoet aan de gestelde eisen opgelegd van uit de Wet financieel 
toezicht. (Wft)

Het risico dat uitkeringen (nu, dan wel in de toekomst) niet gefinancierd kunnen worden vanuit premie- en/ of 
beleggingsinkomsten als gevolg van onjuiste en/of onvolledige (technische) aannames en grondslagen bij de ontwikkeling 
en premiestelling van het product. 

De maatschappij beheerst deze verzekeringstechnische risico’s door een adequate systematiek van schadereservering, een 
solide herverzekeringsbeleid, het evalueren van de premie/schade verhoudingen en een adequaat acceptatiebeleid.

Het risico dat bedrijfsprocessen en informatievoorziening onvoldoende integer, niet continue of onvoldoende beveiligd 
worden ondersteund door IT. De maatschappij heeft zowel technische als organisatorische maatregelen getroffen om deze 
risico’s zoveel mogelijk te beperken. Dit betreft onder andere het beveiligingsbeleid, interne procedures en een 
calamiteitenplan.

Het risico als gevolg van buiten de instelling of groep komende veranderingen op het gebied van 
concurrentieverhoudingen, belanghebbenden,  reputatie en ondernemingsklimaat. 

De maatschappij volgt de marktontwikkelingen van de concurrentie en neemt passende maatregelen met betrekking tot 
onderhoud van de portefeuille.

Het risico samenhangend met ondoelmatige of onvoldoende doeltreffende procesinrichting dan wel procesuitvoering. De 
processen van de maatschappij zijn eenvoudig van aard. Er zijn binnen de processen voldoende functiescheidingen en 
interne controles aangebracht om risico’s te beperken.

Het risico dat de continuïteit, integriteit en/of kwaliteit van de aan derden uitbestede werkzaamheden dan wel door deze 
derden ter beschikking gestelde apparatuur en personeel wordt geschaad.

De voorwaarden waaronder wordt samengewerkt met derden, zijn voor de belangrijkste activiteiten vastgelegd in 
overeenkomsten (SLA’s). Periodiek vindt toetsing en overleg plaats met de betrokken partijen.

Het risico dat de integriteit van de instelling dan wel het financiële stelsel wordt beïnvloed als gevolg van niet integere, 
onethische gedragingen van de organisatie, medewerkers dan wel van de leiding in het kader van wet- en regelgeving en 
maatschappelijke en door de instelling opgestelde normen. 

De maatschappij heeft procedures waarbij aandacht is voor de beheersing van risico’s op het gebied van fraude en 
integriteit. Screening van alle nieuwe medewerkers, functiescheidingen, vier-ogen principe en gedragscodes. Daarnaast is 
er een compliance officer die toezicht houdt op de naleving van deze maatregelen. 
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Verslag van de Raad van Commissarissen  

Samenstelling Raad van Commissarissen en vergaderingen

De Raad van Commissarissen bestaat uit vijf leden.

Zelfevaluatie

Interne audit

Remuneratie

Tot slot

Oosthuizen, 23 april 2019

De Raad van Commissarissen
J.G.M. Buijs, voorzitter
R. Bakker, vicevoorzitter
S. Butter, secretaris
K. Beets, lid
P. Oranje, lid

De gehele Raad van Commissarissen maakt deel uit van de auditcommissie, onder leiding van de voorzitter van de Raad. 
Hierdoor worden relevante onderwerpen besproken in de reguliere vergaderingen.

De gehele Raad van Commissarissen maakt deel uit van de remuneratiecommissie, waardoor relevante onderwerpen 
worden besproken in de reguliere vergaderingen. De Raad van Commissarissen adviseert over beloningen, selectie en 
benoeming van bestuursleden.

In 2018 hebben zich geen wijzigingen voorgedaan in de remuneratie van de Raad van Bestuur of Raad van 
Commissarissen.

Wij danken de leden van het bestuur, de compliance officer en de kantoormedewerkers voor het vele werk dat zij in het 
afgelopen jaar hebben verricht en wensen hen in het komende jaar veel succes. De Raad van Commissarissen heeft er 
vertrouwen in dat de Onderlinge Waterland een toegevoegde waarde kan blijven leveren aan haar leden.

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 6 van de statuten “Onderlinge Verzekeringsmaatschappij “Waterland en Omstreken 
U.A.” geeft de Raad van Commissarissen advies aan de Algemene Ledenvergadering inzake de jaarrekening die door het 
bestuur aan de Vergadering wordt voorgelegd. Wij adviseren de Algemene Vergadering decharge te verlenen aan het 
bestuur voor het in het afgelopen jaar gevoerde beleid en akkoord te gaan met het voorstel met betrekking tot de 
winstverdeling en adviseren de jaarrekening overeenkomstig het voorstel van het bestuur vast te stellen.

De Raad van Commissarissen is in het verslagjaar zes keer bijeen geweest in een gezamenlijke vergadering met het 
bestuur en de compliance officer. Daarnaast heeft de voorzitter van de Raad van Commissarissen eenmaal informeel 
overleg gevoerd met de voorzitter van de Raad van Bestuur. Conform artikel 18 van de statuten vergadert de Raad ten 
minste tweemaal per jaar gezamenlijk met het bestuur. De Raad geeft er de voorkeur aan om ook de overige 
vergaderingen gezamenlijk met het bestuur en de compliance officer te houden, omdat dit zorgt voor een hoge mate van 
gegevensuitwisseling. 
Indien dit noodzakelijk wordt geacht, vergadert de Raad van Commissarissen incidenteel afzonderlijk. In 2018 heeft de 
Raad van Commissarissen eenmaal afzonderlijk vergaderd samen met de compliance-officer.

De leden van de Raad van Commissarissen zijn afkomstig uit verschillende vakgebieden en hebben onderscheiden 
competenties. Wij streven ernaar dat de leden van de Raad van Commissarissen hun kennis uitbreiden en op peil houden 
door het volgen van opleidingsprogramma’s of seminars. In 2018 heeft de vicevoorzitter van de Raad van Commissarissen, 
de heer R. Bakker, een cursus Solvency II gegeven aan alle betrokkenen bij de Onderlinge Waterland: 
kantoormedewerkers, leden van de Raad van Bestuur en de overige leden van de Raad van Commissarissen. De heer 
Bakker verzorgt dergelijke cursussen in zijn dagelijkse praktijk.

Naast de gebruikelijke onderwerpen als de ontwikkeling van omzet en schadeverloop, financiële rapportages, 
risicomanagement, periodieke rapportages, vermogensbeheer, strategie, personeel en organisatie en compliance 
rapportages, is in 2018 o.a. aandacht besteed aan de verbouwing van de bovenverdieping (Raadhuisstraat 1a) van het 
kantoorpand te Oosthuizen tot appartement (welke inmiddels is verhuurd), nieuwe ontwikkelingen zoals de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (AVG) en distributierichtlijn (IDD) en ontwikkelingen m.b.t. samenwerking van 
Onderlinge verzekeringsmaatschappijen binnen de Onderlinge Verzekeringsmaatschappij SOM en haar dienstencentrum.

In 2018 heeft van de Raad van Commissarissen een zelfevaluatie uitgevoerd. De Raad concludeert dat zij adequaat en 
professioneel opereert, met als aandachtspunt de vraag hoe het toezicht beter gestructureerd kan gaan worden. 
Verzekeringsmaatschappijen zijn gebonden aan een veelheid aan wet- en regelgeving, waarvan niet een compleet 
overzicht bestaat. Besloten is dat elk lid van de Raad zich op de hoogte houdt van alle gewijzigde omstandigheden die 
invloed kunnen hebben op de Onderlinge en zich niet beperkt tot een bepaald deel van de wet- en regelgeving.
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Bestuursverslag 2018.

Voor gedetailleerde informatie verwijst het bestuur naar de overige ter vergadering te bespreken verslagen.

Bestuur.

W.A.M. (Willem) Duijn*     voorzitter
J.P. (Jack) Dekker,* penningmeester
W. (Wout) Vos,* secretaris

* Getoetst en geschikt verklaard door De Nederlandsche Bank (DNB).

Raad van Commissarissen (RvC).

De RvC bestaat uit:

J.G.M(Johan) Buijs *             voorzitter
S. (Sandra) Butter * secretaris
R.P.(Richard) Bakker*          vice-voorzitter
K. (Klaas) Beets* lid
P. (Paul) Oranje*                 lid

* getoetst en geschikt bevonden door de DNB

Compliance.

Personeel.

De personele bezetting op kantoor bestond in 2018 uit:
-

-

-

-

Complimenten voor de inzet en de uitvoering van de werkzaamheden zijn op hun plaats.

C.C. (Conny) Veenboer-Schutte, financieel-administratief medewerker, per 01 januari 2012 aangesteld in een 
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en per 01 januari 2015 aangesteld in een arbeidsovereenkomst voor 
onbepaalde tijd in de functie van kantoormanager/ financieel-administratief medewerker.

S.A (Simone) Davies-Peperkamp, medewerker binnendienst, per 1 november 2016 aangesteld in een 
arbeidsovereenkomst voor zes maanden, per 5 april 2017 in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

M. (Monique) Bakker-Roskam, assurantiemedewerker binnendienst, per 01 maart 2015 aangesteld in een 
arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, per 01 maart 2016 in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Naast de formele vergaderingen conform het vergaderschema waren de bestuurders uiteraard beschikbaar voor informeel 
overleg met elkaar, maar ook met het personeel. 
De kantoormanager heeft maandelijks werkoverleg met de medewerkers en doet hiervan schriftelijk verslag bij het 
bestuur. 
Van alle vergaderingen worden verslagen gemaakt welke aan de leden van het bestuur, aan de leden van de RvC, alsmede 
aan de Compliance-officer worden toegezonden. 

Het bestuur heeft in 2018 deelgenomen aan de vergaderingen, seminars, studiedagen, etc. welke werden georganiseerd 
door de POV, SOM, SOBH, DNB, etc. Meestal was er sprake van niet alleen deelname van bestuurders, maar ook van leden 
van de RvC. Naast het opdoen van kennis was het netwerken ook van groot belang. Van de bijgewoonde activiteiten wordt 
mondeling in de vergaderingen verslag gedaan. Aan de trainingen en voorlichtingsbijeenkomsten  na de invoering van 
Solvency II Basic en daarbinnen specifiek de rapportageverplichtingen is door de penningmeester samen met onze 
kantoormanager/ financiële medewerkster Conny Veenboer deelgenomen. Zij hebben ook alle rapportages in dat kader 
uitgevoerd en uit de reacties van DNB mag geconcludeerd worden dat de Onderlinge volledig voldoet aan de eisen gesteld 
door DNB.

De RvC houdt toezicht op het bestuur, kan gevraagd en ongevraagd adviezen uitbrengen, terwijl door het bestuur 
voorgestelde beleidsstukken dienen te worden goedgekeurd door de RvC. 

Op basis van het “Werkplan Compliance Officer” wordt door de Compliance-officer, W.F. (Wim) van Voorst, per kwartaal 
een onderzoek gedaan naar en gerapporteerd over de nakoming van dit werkplan. Deze rapportage wordt ter bespreking 
en vaststelling uitgebracht aan de voorzitter van het bestuur alsmede aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen. 

J.B.A. (Sjaak) Molenaar, assurantiemedewerker buitendienst, per 01 augustus 2011 in dienst getreden en per 01 
augustus 2012 in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. 

Het bestuur wil u middels dit puntsgewijze verslag in grote lijnen kennis laten nemen van de activiteiten in en het verloop 
van het bestuurlijk jaar 2018.

Het bestuur is belast met de algemene leiding van de maatschappij en bestaat sinds de Algemene Ledenvergadering (ALV) 
in april 2018 uit de volgende drie personen:

In de ALV van april 2018 is afscheid genomen van de heer T.J. de Jong welke als voorzitter van het bestuur vele jaren met 
veel inzet en deskundigheid het bestuur heeft geleid. De vergadering heeft de heer W.A.M. Duijn als zijn opvolger 
benoemd.

Het bestuur heeft in 2018 twaalf keer formeel als bestuur vergaderd en zes keer gecombineerd met de Raad van 
Commissarissen (RvC) en de Compliance-officer. De planning is om één keer per maand te vergaderen en één keer per 
twee maanden gecombineerd met de RvC en de Compliance-officer. Gewerkt wordt met een agenda waar structureel aan 
de orde komen: personele zaken, financiën, beleggingen en de verzekeringsportefeuille. De inbreng van wet- en 
regelgeving van de zijde van DNB en toegelicht hierop door het Platform Onderlinge Verzekeraars (POV) geeft mede 
richting aan het bij deze agendapunten op te stellen en uit te voeren beleid. In april 2018 heeft de Algemene 
Ledenvergadering  plaatsgevonden.
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Permanente educatie.

Kantoor. (Raadhuisstraat 1, Oosthuizen)

Bovenverdieping kantoor (Raadhuisstraat 1a, Oosthuizen)

Ledenvergadering.

De cijfers 2018

Premieomzet contract SOBH en Co-Assurantie   2017 613k
2018 629 k

Commissie Co-Assurantie en Varia  2017 127 k
2018 132 k

Aantal Polissen Varia                                                       2017 3356
2018 3575

Verzekerd kapitaal                                                            2017 600 miljoen
2018 616 miljoen

Leden toename/ afname

Aantal nieuwe leden + 52
Zelf opgezegd - 18
Overlijden -   6
Verkoop huis - 13
Verhuizing -   6
Samen wonen -   1
Opzegging door maatschappij -   2

Toename aantal laden +   6

Schaden

Er zijn in 2018 totaal 312 voor een uitkering in aanmerking komende schadegevallen verwerkt. 
Ondanks een flinke stijging t.o.v. 2017 valt de totale schade mee. 
De storm van 18-1-2018 is de belangrijkste schadepost van 2018 en bedraagt € 74.550,-

Schade 2018

Sobh 70% 96.397€       
Eigen rekening 30% 41.859€       +

138.256€    

Resultaat

Sponsoring.

Beleggingen.

Solvabiliteit.

De dienstverlening richting onze klanten is snel en goed doordat vooral de bereikbaarheid, voorlichting en transparantie 
hoog in het vaandel staan, maar ook doordat door de doorgevoerde automatisering informatie over en voor onze klanten 
direct beschikbaar is.

De bereikbaarheid alsmede met name de zichtbaarheid van de Onderlinge Waterland is sterk verbeterd door de aankoop 
en de verhuizing in het najaar van 2016 naar het voormalig notariskantoor aan de Raadhuisstraat 1 in Oosthuizen.

Na de aankoop in 2017 van de bovenverdieping van het kantoor is deze in 2018 verbouwd tot één appartement en per 01 
december 2018 verhuurd.

Op 24 april 2018 is in het Van der Valkhotel in Volendam-Katwoude de voorgeschreven algemene ledenvergadering 
gehouden. Naast het algemene en financiële jaarverslag van het bestuur, heeft de RvC verslag aan de leden uitgebracht. 
Alle jaarstukken zijn akkoord bevonden. 

Het sponsoring model voor verenigingen kent alleen winnaars, want enerzijds worden bij de Onderlinge door nieuwe leden 
verzekeringen afgesloten en anderzijds worden de verenigingen financieel beloond voor de aanbreng van deze nieuwe 
leden. Geconstateerd kan worden dat er vanuit de verenigingen enthousiast op wordt gereageerd. Naast dit sponsoring 
model worden verenigingen en stichtingen gesponsord middels reclameborden.

De Onderlinge heeft een effectenportefeuille en een deelneming in de SOM. De Onderlinge heeft gekozen voor een 
defensief risicoprofiel. 

Financieel is 2018 naar tevredenheid afgesloten. Mede door het schaalvoordeel in relatie tot de kosten kunnen we 
constateren dat dit een positief effect heeft op ons exploitatieresultaat. Wij stellen de ledenvergadering voor om een 
restitutie van 11% aan de particuliere leden uit te keren. De MKB leden ontvangen, op basis van het besluit genomen op 
de ALV in 2015, de helft van de restitutie particulier ofwel 5,5 %. Premierestitutie totaal ruim € 70.000. Op basis van het 
resultaat wordt na belasting ruim € 53.000 toegevoegd aan de reserve.

De reserves dragen de kenmerken van een uitermate robuuste solvabiliteit van een uitstekende kwaliteit. Onderdeel 
hiervan betreffen het in eigendom van de maatschappij zijnde perceel  Raadhuisstraat 1 en Raadhuisstraat 1a. Vastgesteld 
kan worden dat onze interne doelstellingen van de norm (200%)- en streefsolvabiliteit (250%) ruimschoots zijn behaald 
(366%). Hierdoor voldoen wij met vlag en wimpel aan de door De Nederlandsche Bank voor onze maatschappij gestelde 
norm conform de Solvency-II specificatie.

Alle medewerkers hebben deelgenomen aan de Wft-PE cursussen en zijn voor de ter zake van belang zijnde 
deskundigheidsmodules geslaagd. 

Het beleid is erop gericht de kennis van het personeel continue actueel te houden. Scholing wordt nadrukkelijk 
gestimuleerd.

Inzicht in en kennis van de relevante aspecten van het verzekeringsbedrijf is voor het bestuur, de RvC en zeker voor het 
personeel noodzakelijk. Seminars, cursussen etc. worden bijgewoond, terwijl van de circulaires van DNB, Verbond van 
Verzekeraars en POV  kennis wordt genomen. Aan de door het bestuur gestelde kwaliteitseisen, voor het personeel, wordt 
voldaan.
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Strategie

Conclusie.

Toekomst. 

Aldus vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering d.d. 23 april 2019.

De secretaris van het bestuur, De voorzitter van het bestuur,

W. Vos. W.A.M. Duijn.

In 2015 is een nieuw strategisch plan voor 2016-2020 door bestuur en medewerkers opgesteld en door de RvC 
goedgekeurd. Gezien de recente ontwikkelingen is besloten het strategisch plan in 2018 opnieuw aan te passen en te 
komen tot een strategisch plan voor de periode 2018 - 2025. Het stuk is in concept gereed en zal op korte termijn in 2019 
in overleg met de RvC worden vastgesteld. 

Het bestuur kan concluderen dat er over 2018 bedrijfsmatig, met dank aan het personeel, opnieuw sprake is van een goed 
verzekeringsjaar. De maatschappij is financieel gezond en voldoet aan alle door de toezichthouders gestelde eisen. Het 
bestuur ziet derhalve de toekomst met optimisme tegemoet.

Het is een uitdaging om ondanks de toenemende regelgeving inzake rapportage, controle en toezicht de maatschappij naar 
behoren en adequaat te laten functioneren. Uiteindelijk gaat het om het belang van de leden; hij/zij is gebaat met een 
maatschappij die naast het goed renderen óók voldoet aan de aan een verzekeringsmaatschappij gestelde eisen. 

Onze kerntaak richt zich op het verzekeren van opstal en inboedel. Naast het bieden van een goed product tegen een 
scherpe premie, is het interesseren van nieuwe leden-verzekerden van belang. Daarvoor moet de maatschappij zich in een 
sterk concurrerende markt onderscheiden. Het is van belang dat de woningmarkt zich heeft herpakt. In dat kader geven 
signalen vanuit de makelaardij en vanuit DNB hoop voor de toekomst. 

De noodzaak voor profilering, samenwerking of samenvoeging houdt de aandacht van het bestuur. Met 
zustermaatschappijen in de regio vindt periodiek overleg plaats. Het bestuur zal óók inzake dit onderwerp alert zijn en 
daar waar nodig besluiten of initiatieven bevorderen.
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JAARREKENING
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GRONDSLAGEN VOOR DE FINANCIELE VERSLAGGEVING

Juridische fusie

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

Algemene waarderingsgrondslag

Waarderingsgrondslagen van activa en passiva

Schattingen

Beleggingen

Deelnemingen zijn gewaardeerd tegen netto-vermogenswaarde.

Vorderingen en overige activa

Overige materiële vaste activa: 20%-33%

Voorzieningen

Voor schaden

Voor latente belastingen

Kortlopende schulden
De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar.

Voorzieningen worden gevormd tegen concrete of specifieke risico's en verplichtingen die op de balansdatum bestaan en 
waarvan de omvang onzeker is doch redelijkerwijs in te schatten.

De voorziening voor te betalen schaden bestaat uit het geschatte deel van de gemelde, maar nog niet afgewikkelde 
schaden. Voor onbekende evenementen wordt geen voorziening gevormd. Het aandeel van de herverzekeraar wordt in 
mindering gebracht op de voorziening. De voorziening is opgenomen tegen nominale waarde. De voorziening heeft een 
overwegend kortlopend karakter.

Per 1 januari 2016 is de Onderlinge Verzekeringsmaatschappij Zeevang Edam U.A. te Oosthuizen gefuseerd met 
Onderlinge Brandwaarborg Maatschappij in de voormalige gemeente Ransdorp en Zunderdorp U.A.. Bij deze fusie treedt 
Onderlinge Verzekeringsmaatschappij Zeevang Edam U.A. op als verkrijgende partij; er is sprake van een juridische fusie. 
De activa en passiva van OBM Ransdorp en Zunderdorp U.A. zijn per 31 december 2015 tegen balanswaarden 
gewaardeerd en op de grondslagen van de OV Zeevang Edam U.A. opgenomen. De vergelijkende cijfers zijn gebaseerd op 
een samenvoeging van de cijfers van de beide entiteiten. De fusie met OBM Ransdorp en Zunderdorp U.A. is verwerkt op 
basis van ‘pooling of interest’. De gefuseerde maatschappijen zijn voortgezet onder de naam Onderlinge 
Verzekeringsmaatschappij Waterland en omstreken U.A..

Voor in de toekomst te betalen belastingbedragen uit hoofde van verschillen tussen commerciële en fiscale 
balanswaarderingen wordt een voorziening getroffen ter grootte van de som van deze verschillen vermenigvuldigd met het 
geldende belastingtarief. Op deze voorziening worden in mindering gebracht de in de toekomst te verrekenen 
belastingbedragen uit hoofde van beschikbare voorwaartse verliescompensatie, voor zover het waarschijnlijk is dat de 
toekomstige fiscale winsten beschikbaar zullen zijn voor verrekening.

Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar worden in acht genomen indien zij voor het 
opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Bij het opstellen van de jaarrekening dient het bestuur, overeenkomstig de algemeen geldende grondslagen, bepaalde 
schattingen en veronderstellingen te doen die medebepalend zijn voor de opgenomen bedragen. De feitelijke uitkomsten 
kunnen van deze schattingen afwijken.

De gebouwen en terreinen worden gewaardeerd tegen aanschafprijs, verminderd met daarover, zo nodig naar tijdsgelang, 
berekende lineaire afschrijvingen op basis van de geschatte economische levensduur en de eventuele restwaarde, dan wel 
op de duurzaam lagere bedrijfswaarde.

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de 
geamortiseerde kostprijs, welke gelijk zijn aan de nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte 
voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling 
van de vorderingen.

De jaarrekening wordt opgesteld conform het  jaarrekeningregime als bedoeld in BW 2 Titel 9, waarin begrepen afdeling 
15. Afdeling 15 behandelt de voorkomende posten in de jaarrekening van verzekeringsmaatschappijen. Model O wordt 
toegepast. Bij het opstellen van de jaarrekening is tevens rekening gehouden met de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 
605, richtlijnen voor verzekeringsmaatschappijen. Bedragen in de jaarrekening luiden in €.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij 
bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva 
opgenomen tegen nominale waarde. Voor zover niet anders vermeldt wijkt de marktwaarde van de activa en passiva niet 
af van de waardering van de activa en passiva in de jaarrekening. Indien de marktwaarde afwijkt van de waardeling in de 
jaarrekening wordt hier melding van gemaakt bij de betreffende jaarrekeningpost. Baten en lasten worden toegerekend 
aan het jaar waarop ze betrekking hebben.  Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn 
gerealiseerd. 

De beleggingen, betreffende overige materiële activa, zijn gewaardeerd op aanschafwaarde verminderd met lineair 
berekende afschrijvingen gebaseerd op de verwachte economische levensduur. In het jaar van investeren wordt naar 
tijdsgelang afgeschreven. De afschrijvingspercentages op jaarbasis zijn als volgt:

Latente belastingvorderingen en ‑verplichtingen worden opgenomen voor tijdelijke verschillen tussen de waarde van de 
activa en passiva volgens fiscale voorschriften enerzijds en de gevolgde bedrijfseconomische grondslagen anderzijds. De 
berekening van de latente belastingvorderingen en ‑verplichtingen geschiedt tegen de op het einde van het verslagjaar 
geldende belastingtarieven of tegen de in komende jaren geldende tarieven, voor zover reeds bij wet vastgesteld. Latente 
belastingvorderingen, met inbegrip van die voortvloeiend uit voorwaartse verliescompensatie, worden gewaardeerd indien 
in redelijke mate kan worden aangenomen dat deze zullen worden gerealiseerd.
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Grondslagen voor de resultaatbepaling

Premie-inkomen
Onder premie-inkomen wordt begrepen de over het boekjaar verdiende premies exclusief de assurantie- belasting.

Herverzekeringspremie
De herverzekeringspremie is in de winst- en verliesrekening opgenomen tegen uitgaafprijs. 

Schade-uitkeringen (eigen behoud)

Overige opbrengsten

Afschrijvingen op materiële activa en beleggingen

Vennootschapsbelasting

Grondslagen voor het kasstroomoverzicht

De belasting wordt berekend over het commerciële resultaat vóór belastingen, rekening houdend met fiscale faciliteiten.

De in de winst- en verliesrekening opgenomen post schade-uitkeringen eigen behoud betreft de over het boekjaar gedane 
schade-uitkeringen verminderd met de, op deze schadegevallen betrekking hebbende, van de herverzekeraar ontvangen 
uitkeringen. De schade-uitkeringen zijn opgenomen tegen nominale bedragen.

Onder deze post zijn begrepen de over het boekjaar ontvangen provisies terzake van de assurantiebemiddeling voor varia-
verzekeringen, de over het boekjaar betaalde provisies inzake de brand- verzekeringen en de aan verzekerden 
doorberekende poliskosten.

De afschrijvingen zijn berekend op basis van de aanschaffingsprijs volgens een vast percentage, welk percentage 
afhankelijk is van de economische levensduur.

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode. In de opstelling wordt de cash flow, die bestaat uit 
het resultaat na belastingen vermeerderd met de afschrijvingslasten afzonderlijk gepresenteerd.

In deze opstelling wordt de mutatie van de kortlopende schulden aan eventuele kredietinstellingen begrepen in de mutatie 
van de liquide middelen.
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BALANS per 31 december 2018
(in euro's na voorstel resultaatbestemming)

Activa Ref: 31-12-2018 31-12-2017

Beleggingen 1

Terreinen en gebouwen 550.941        435.891       
Deelnemingen 336.898        332.608       
Overige beleggingen 73.407          112.344       

961.246     880.843        

Vorderingen 2
Overige vorderingen 37.218       45.068          

Overige activa 3
Bedrijfsmiddelen 48.999          52.248         
Liquide middelen 565.846        595.867       
Totaal overige activa 614.845     648.115        

Overlopende activa 4

Nog te ontvangen bedragen 2.602            15.264         
2.602         15.264          

Totaal 1.615.911  1.589.290      

Passiva Ref: 31-12-2018 31-12-2017

Eigen vermogen 5
Wettelijke reserve 198.767        179.508       
Algemene reserve 1.234.692     1.200.299    

1.433.459  1.379.807      

Technische voorzieningen 6 1.400         6.300            
Voor schaden

Voorzieningen 7
Latente belastingverplichtingen 18.319          -505            

18.319       -505              

Kortlopende schulden 8
Belastingen en loonheffingen 25.526          22.151         

Overige schulden en overlopende passiva 137.207        181.537       
162.733     203.688        

Totaal 1.615.911  1.589.290      
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WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2018
in euro's Ref: 2018 2017

TECHNISCHE REKENING SCHADEVERZEKERING

Verdiende premies eigen rekening
9

Bruto premies 628.870        613.021       
Premiekorting -70.847         -89.823        
Herverzekeringspremies -441.854       -439.652      
Totaal verdiende premies eigen behoud 116.169     83.546          

Overige technische baten eigen rekening -                -                   

Schaden eigen rekening 10
Schaden
Bruto 157.256        89.750         
Aandeel herverzekering -109.697       -62.825        

47.559          26.925         

Wijziging voorziening schaden
Bruto 19.000          -11.000        
Aandeel herverzekering 13.300          -7.700         

5.700            -3.300         
Netto schaden eigen rekening -41.859      -30.225         

Bedrijfskosten 11
Beheers-, personeelskosten,
afschrijvingen en bedrijfsmiddelen -301.914    -212.584       

Commissie
Commissie en winstdeling ontvangen
van herverzekeraars 228.518     216.395        

914            57.132          

NIET-TECHNISCHE REKENING
Resultaat uit bemiddeling 12
Provisie 133.739        127.300       
Beheers-, personeelskosten, -90.738         -60.961        
afschrijvingen en bedrijfsmiddelen
Totaal resultaat uit bemiddeling 43.001       66.339          

Opbrengsten uit beleggingen 13
Opbrengsten uit deelnemingen 19.259          19.949         
Opbrengsten overige beleggingen 32.026          33.625         
Totaal opbrengsten beleggingen 51.285       53.574          

14 -5.896       -5.916           
Andere lasten -                -                   

Resultaat niet-technische rekening 88.390       113.997        

Resultaat uit gewone bedrijfsuit-
oefening vóór belastingen 89.304      171.129        

Vennootschapsbelasting 15 -35.652      -15.869         

Resultaat na belastingen 53.652       155.260        

Resultaat technische 
rekening 

Niet gerealiseerde koers-
resultaten en 
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KASSTROOMOVERZICHT
2018 2017

Kasstroom uit operationele activiteiten
Resultaat technische rekening schadeverzekering 914            57.132          

Aanpassingen voor:

Resultaat uit bemiddeling 43.001          66.339         
Andere lasten -                   -                  
Afschrijvingen bedrijfsmiddelen 32.729          20.648         
Belastingen -16.828         -16.449        
Mutatie deelnemingen -                   -31.265        
Mutatie technische voorziening -4.900          3.300           
Mutatie voorzieningen -                   -                  
Mutatie vorderingen 7.850            -874            
Mutatie overlopende activa 12.898          -5.412         
Mutatie kortlopende schulden -40.956         -100.779      

33.794       -64.492         
Kasstroom uit operationele activiteiten 34.708       -7.360           

Kasstroom uit investerings- en beleggingsactiviteiten

Opbrengsten uit beleggingen
Opbrengsten uit deelnemingen 14.969 8.844

Opbrengsten uit overige beleggingen 31.794 33.330
46.763 42.174

Beleggingslasten
Niet gerealiseerde koersresultaten 0 0

Rentelasten -1.901 -2.798
-1.901 -2.798

Overige mutaties
Investeringen -144.530       -148.509
Desinvestering vastgoed -                   124.447
Desinvestering effecten 35.000 34.958

-109.530 10.896

Kasstroom uit investerings- en beleggingsactiviteiten -64.668 50.272

Mutatie geldmiddelen -29.962      42.910          

Het verloop van de geldmiddelen is als volgt:

Stand per 1 januari 595.808     552.899        
Mutatie boekjaar -29.962      42.910          
Stand per 31 december 565.846     595.808        
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018
(in euro's)

ACTIVA

1. Beleggingen

Terreinen en gebouwen 2018 2017

Stand per 1 januari
Aanschafwaarde 447.750       517.491        
cumulatieve afschrijvingen -11.859        -72.188         
Boekwaarde 435.891       445.303        

Mutaties in boekjaar
Investeringen 134.269       123.427        
Desinvesteringen -                  -193.168       
Desinvestering cumulatieve afschrijvingen -                  70.890          
Afschrijvingen -19.219        -10.561         

115.050       -9.412           

Stand per 31 december
Aanschafwaarde 582.019       447.750        
Cumulatieve afschrijvingen -31.078        -11.859         
Boekwaarde 550.941      435.891        

De gezamenlijke WOZ waarde van de onder de gebouwen opgenomen bedrijfspanden bedraagt € 255.000. 

De marktwaarde van de gebouwen en terreinen bedraagt:  € 638.000

Deelnemingen 31-12-2018 31-12-2017

Onderlinge Verzekeringsmaatschappij SOM U.A. 336.898       332.608        
336.898       332.608        

Onderlinge Verzekeringsmaatschappij SOM U.A. 2018 2017

Waarde per 1 januari 332.608       290.238        
Investeringen -                  31.265          
Aandeel in resultaat boekjaar 19.259         19.949          
Dividend -14.969        -8.844           
Stand per 31 december 336.898      332.608        

Overige beleggingen

Effecten 2018 2017

Waarde per 1 januari 112.344       150.420        
Aankopen -                  -                   
Verkopen -35.000        -35.000         
Waardeverandering effecten -3.937         -3.076           
Stand per 31 december 73.407        112.344        

2. Vorderingen

Overige vorderingen 31-12-2018 31-12-2017

Winstaandeel S.O.B.H. 34.100         39.000          
Premiedebiteuren 2.400           5.350            
Rekening-courant Salvage 718              718               

37.218        45.068          

De Onderlinge bezit 150 aandelen van de in totaal 5.350 door Som uitgegeven aandelen. Het belang van de Onderlinge in 
Som bedraagt 2,8%.

De grondslag voor de marktwaarde betreft de aankoopwaarde vermeerderd met de verbouwingskosten 
plus een indexatie o.b.v. Prijsindex voor Commercieel Vastgoed. 
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3. Overige activa

Inventaris Inrichting 2018 2017
Stand per 1 januari
Aanschafwaarde 112.870       30.295          23.695       166.860       143.944        
Cumulatieve afschrijvingen -95.361        -17.476         -1.775       -114.612      -104.524       
Boekwaarde 17.509         12.819          21.920       52.248         39.420          

Mutaties in boekjaar
Investeringen 10.261         -                   -                10.261         25.082          
Desinvesteringen -                   -                
Afschrijvingen -6.011          -3.240          -4.259       -13.510        -10.087         

4.250           -3.240          -4.259       -3.249         14.995          

Stand per 31 december
Aanschafwaarde 123.131       30.295          23.695       177.121       166.860        
Cumulatieve afschrijvingen -101.372      -20.716         -6.034       -128.122      -114.612       
Boekwaarde 21.759         9.579           17.661      48.999        52.250          

Liquide middelen 31-12-2018 31-12-2017

Rabobank, beleggersrekening 353.457       314.824        
ABN AMRO, deposito 187.000       257.000        
ING, zakelijke rekening 2.839           683               
ING, rekening-courant 14.419         17.068          
ABN AMRO, rekening-courant 2.660           2.768            
Rabobank, spaarrekening 5.358           3.683            
Kas 113              241
Kruisposten -                  -400              

565.846      595.867        

Het saldo liquide middelen staat ter vrije beschikking van de Onderlinge.

4. Overlopende activa

Nog te ontvangen bedragen 31-12-2018 31-12-2017

Nog te ontvangen schaden 2.602           14.700          
Rente en kosten kredietinstellingen -                  564               

Algemene kosten -                  -                   
2.602          15.264          

PASSIVA

5. Eigen vermogen

Wettelijke reserve deelneming 31-12-2018 31-12-2017

Stand per 1 januari 179.508       159.559        
Mutatie boekjaar a.g.v. resultaat deelneming 19.259         19.949          
Stand per 31 december 198.767      179.508        

Algemene reserve 31-12-2018 31-12-2017

Stand per 1 januari 1.200.299    1.064.988      
Resultaatverdeling 53.652         155.260        
Correctie
Mutatie wettelijke reserve deelneming -19.259        -19.949         
Stand per 31 december 1.234.692   1.200.299    

Vervoer- 
middelen
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Solvabiliteitsmarge

Solvabiliteitsmarge 31-12-2018 31-12-2017

Wettelijke reserve 198.767       179.508        
Algemene reserve 1.234.692    1.200.299      
Solvabiliteit 1.433.459    1.379.807      
Vereiste solvabiliteit 376.168       377.070        
Overschot 1.057.291   1.002.737    

6. Technische voorzieningen

Voor schaden 2018 2017

Reserve schade totaal 2.000           21.000          
Van herverzekeraars te vorderen -600            -14.700         
Stand per 31 december 1.400          6.300            

7. Voorzieningen

Latente belastingverplichtingen 18.319        -505              

8. Kortlopende schulden

Belastingen en sociale verzekeringen 31-12-2018 31-12-2017

Loonbelasting en sociale lasten 19.769         16.118          
Assurantiebelasting 5.417           4.927            
Vennootschapsbelasting 341              1.108            

25.527        22.153          

Overige schulden en overlopende passiva 31-12-2018 31-12-2017

Te verlenen premiekorting 2018 / 2017 74.877         85.273          
Rekening-courant S.O.M. 26.666         24.660          
Algemene en kantoorkosten 16.293         23.841          
Rekening-courant S.O.B.H. 6.897           35.534          
Vakantietoeslag 6.505           6.341            
Waarborgsommen 2.800           
Nog te betalen schaden 2.317           14.700          
Rekening-courant S.O.M.C. 736              -9.275           
Rente 116              463               

137.207      181.537        

Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen

Voorstel resultaatbestemming

Vooruitlopend op de vaststelling van de jaarrekening voor de Algemene Ledenvergadering is het resultaat na belasting 
over 2018 ad € 53.652 toegevoegd aan de Algemene reserve.

Het bestuur heeft in het 1e kwartaal van 2019 het kapitaalbeleid opnieuw vastgesteld, en is door de Raad van 
Commissarissen goedgekeurd. De leden worden tijdens de Algemene Ledenvergadering op 23 april 2019 om instemming 
gevraagd. 

Op basis van de WFT dient elke verzekeringsmaatschappij over een minimale, door DNB vastgestelde solvabiliteit te 
beschikken. Voor Onderlingen van onze omvang bedraagt dit € 200.000,- Vervolgens dient de Onderlinge met behulp van 
een rekenmodel het minimumbedrag aan kapitaal te berekenen, rekening houdend met de voornaamste risico’s die wij 
kennen. Op basis van onze cijfers per 31 december 2017 is onze vereiste benodigde kapitaalomvang vastgesteld op € 
376.168 (SKV)

In dit kapitaalbeleid hebben wij de normsolvabiliteit bepaald op 200% van de SKV. Dit om te voorkomen dat er frequente 
onderschrijdingen zijn van deze wettelijke solvabiliteitseisen. De streefsolvabiliteit is bepaald op 250% van de SKV. Op 
basis van het Eigen Vermogen per 31 december 2017 ad € 1.379.807 en het SKV ad € 376.168 bedraagt de 
solvabiliteitsratio ten aanzien van de SKV 366%. En voldoet hiermee ruimschoots aan de eisen conform de SII specificatie 
en aan de eigen interne normen.

Bij een maximale schadelast of het wegvallen van premie omzet wordt hiermee een voldoende remweg gecreëerd zodat bij 
calamiteiten de maximale doorlooptijd van het stappenplan zoals opgenomen in het kapitaalbeleid is gewaarborgd. 

Fiscaal is in 2017 een herinvesteringsreserve in mindering gebracht op het nieuw aangekochte appartement. Dit leidt tot 
een tot een tijdelijk verschil van waardering ten opzichte van de commerciële waardering van de materiële vaste activa. 
Het verschil bedraagt per 31 december 2018 € 91.587. Dit leidt per ultimo boekjaar tot een latente belastingverplichting 
ad € 18.319.
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TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2018

9. Bedrijfsopbrengsten
Verdiende premie eigen rekening

10. Schaden

Schadestatistiek (brutoschaden) Afwikkeljaar €
Schadejaar:

2017 2018 21.000          
2018 2019 -                   

Schadestatistiek (herverzekerd) Afwikkeljaar €

2017 2018 14.700          
2018 2019 -                   

Uitloop schadejaar 2017 € 0.

Provisies en winstdeling ontvangen van herverzekeraars 2018 2017

Provisie herverzekeraar SOBH 178.442       167.879
Winstaandeel SOBH 50.076         48.516

228.518 216.395

11. 

Beheers- en personeelskosten, afschrijvingen 2018 2017

Salarissen (incl. doorbelastingen) 181.034       168.585        
Sociale lasten (incl. doorbelastingen) 30.820         28.647          
Overige personeelskosten 31.958         32.695          
Afschrijvingskosten 32.729         -76.502         
Administratie en advies 14.203         17.223          
Huisvestingskosten 45.415         39.496          
Autokosten 2.679           3.290            
Algemene kosten 53.814         60.111          

392.652 273.545
Toegerekend aan niet technische rekening 90.738 60.961
Totaal 301.914 212.584

Lonen en salarissen
In het verslagjaar waren gemiddeld 3 fte's (2017: 3) werkzaam bij de Onderlinge.

Administratie en advies 2018 2017

Accountantskosten 9.188           15.650          
Advieskosten 5.015           1.573            

14.203        17.223          

Huisvestingskosten 2018 2017

Huur bedrijfsgebouwen 29.700         29.700          
Energie en water 5.262           4.087            
Onderhoudskosten 7.675           3.514            
Overige huisvestingskosten 2.778           2.195            

45.415        39.496          

Autokosten 2018 2017

Overige autokosten 2.679           3.290            
2.679          3.290            

Algemene kosten 2018 2017

Automatisering 16.893         15.959          
Toetsingskosten DNB 104              9.300            
Porti en huur frankeermachine 8.869           8.033            
Reclamekosten 9.914           7.106            
Contributies en abonnementen e.d. 5.143           5.644            
Kantoorbenodigdheden 2.816           3.735            
Promotieartikelen / Facebook 1.967           3.574            
Drukwerk 2.047           2.650            
Telefoon 2.146           2.139            
Diversen 1.365           1.174            
Overige verkoopkosten 49               797               
Vergaderkosten 2.408           -                   
Brandpreventie 93               -                   

53.814        60.111          

De gemiddelde premie (voor voorstel premierestitutie) per € 1.000 berekend over het gemiddeld verzekerd kapitaal bedrag 
in 2018 € 1,02 (2017: € 1,01).

Volgens artikel 2:439 lid 6 BW dient een matrix opgenomen te worden waarin wordt aangegeven op welke schadejaren de 
uitloop zoals opgenomen in de winst en verliesrekening, betrekking heeft. Dit wordt weergegeven in onderstaande matrix.
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NIET-TECHNISCHE REKENING

12. Resultaat uit bemiddeling

2018 2017

Bemiddelingsprovisie 133.739       127.300        
Beheers-, personeelskosten, afschrijvingen en bedrijfsmiddelen -90.738 -60.961
Totaal resultaat uit bemiddeling 43.001        66.339          

13. Opbrengsten uit beleggingen

Opbrengsten uit deelnemingen 2018 2017

Resultaat Onderlinge Verzekeringsmaatschappij SOM U.A. 19.259         19.949          
19.259        19.949          

Opbrengsten uit overige beleggingen 2018 2017

Opbrengst terreinen en gebouwen 29.700         29700
Rente banken -935            -1.091           
Dividend en rente effecten 3.261           5.016            

32.026        33.625          

14. Beleggingslasten

Niet gerealiseerde koersresultaten en beleggingslasten 2018 2017

Koersresultaat 3.937           3.118            
Bankkosten 1.959           2.798            

5.896          5.916            

15. Vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting 2018 2017

Vennootschapsbelasting boekjaar 16.828         16.449          
Mutatie belastinglatentie 18.824         -580              

35.652        15.869          

Oosthuizen, 22 maart 2019
Onderlinge Verzekeringsmaatschappij Waterland en omstreken U.A.

Ondertekening bestuur:

de heer W.A.M. Duijn De heer J.P. Dekker
(voorzitter) (penningmeester)

De heer W. Vos
(secretaris)

Ondertekening commissarissen:

De heer J.G.M. Buijs De heer R. Bakker
(voorzitter) (vice-voorzitter)

Mevrouw S. Butter De heer P. Oranje
(secretaris) (lid)

De heer K. Beets
(lid)

Op grond van artikel 2:442 lid 4 BW is er voor het pand in eigen gebruik een interne huuropbrengst berekend. 
Hetzelfde bedrag is onder de huisvestingskosten als huur verantwoord.
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OVERIGE GEGEVENS
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