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Bestuursverslag 2020. 
 
Het was een bijzonder jaar zowel voor de burgers als voor de Onderlinge en met name door de 
pandemie veroorzaakt door het Coronavirus, die ons allen heeft geraakt, als door het feit dat de 
Onderlinge als verzekeraar geconfronteerd is met grote (brand)schades. 
 

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 2020. 
Voor gedetailleerde informatie verwijst het bestuur naar de overige ter vergadering te bespreken 
verslagen. 
 
Bestuur. 

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: 
 
W.A.M. (Willem) Duijn    voorzitter 
J.P. (Jack) Dekker,  penningmeester 
W. (Wout) Vos,  secretaris 
 
 
Het bestuur heeft in 2020 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 de toelichting hierop door het Verbond van Verzekeraars en het Platform 
Onderlinge Verzekeraars (POV) geeft mede richting aan het bij deze agendapunten op te stellen en 
uit te voeren beleid. 
 In april 2020 had de Algemene Ledenvergadering (ALV) moeten plaatsvinden, maar de 
coronapandemie, de door het kabinet gestelde regels, alsmede de risico’s voor de leden hebben er 
toe geleid  dat het bestuur in een extra bestuursvergadering heeft besloten de fysieke ALV af te 
gelasten. Een digitale ALV was niet haalbaar.  De leden zijn hierover geïnformeerd en hen is de kans 
geboden op de stukken te reageren. Over deze handelwijze heeft een positieve afstemming 
plaatsgevonden met de toezichthouder (DNB).  Er is door de leden niet gereageerd en derhalve zijn 
de stukken inclusief de hoogte van de premierestitutie goedgekeurd en vastgesteld en is aan het 
bestuur en de RvC decharge verleend voor het gevoerde beleid in het boekjaar 2019.  
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 gezonden.  
 
 
 
 

http://www.onderlingezeevang.nl/
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Het bestuur heeft in 2020 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 en de Compliance-officer. Naast het 
opdoen van kennis was ook het netwerken 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 aan DNB 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 (soms vrijstellende) reacties van DNB mag 
geconcludeerd worden dat de Onderlinge volledig voldoet aan de eisen gesteld door DNB. Ook over 
de kwalitatieve en kwantitatieve rapportage betreffende verslagjaar 2019 waren geen bemerkingen 
van enige importantie. 

 
Raad van Commissarissen (RvC). 

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.  
 
De RvC bestaat sinds 01-11-2019 uit de volgende vier leden: 

 

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

Compliance. 
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.  

 
Personeel. 

De personele bezetting op kantoor bestond in 2020  uit: 
- 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.  
- 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. 

- 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 . 

-    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. 

 
Pensioenen: 
Leden van het Verbond van Verzekeraars (ook de voormalig FOV-leden) moeten de CAO voor 
het Verzekeringsbedrijf Binnendienst en Buitendienst volgen. Dit betekent voor de Onderlinge 
dat er een in  deze CAO vastgelegde Basispensioenregeling voor de medewerkers moet zijn.  
Na gedegen advies en in goed overleg met de medewerkers is er een pensioenregeling 
ingevoerd.  
 
Dienstverlening: 
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De dienstverlening richting onze klanten is, ondanks de coronapandemie, 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 medewerkers beschikken over thuiswerkplekken. 
De zichtbaarheid en daarmede de bereikbaarheid van de Onderlinge Waterland is door de locatie  
van het kantoor aan de Raadhuisstraat 1 in Oosthuizen uitstekend te noemen.. 
 
Complimenten voor de inzet van de medewerkers en de uitvoering van de werkzaamheden zijn 
op hun plaats. 

 
Permanente educatie. 

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 aan het personeel gestelde kwaliteitseisen wordt voldaan. 
Alle medewerkers hebben deelgenomen aan de Wft-PE cursussen en zijn voor de ter zake van 
belang zijnde deskundigheidsmodules geslaagd.  
Het beleid is er op gericht de kennis van het personeel continue actueel te houden. Scholing wordt 
nadrukkelijk gestimuleerd. 

 
De cijfers 2020  
 

Premieomzet contract SOBH en Co-Assurantie       
  2018 629 k 

           2019        658 k 
  2020        686 k  
 

Commissie Co-Assurantie en Varia      
                          2018 132 k 

           2019        139 k 
  2020        150 k 
 
Aantal Polissen Varia                                                          
  2018 3575 

           2019        3832 
  2020        4020 
 
        Verzekerd kapitaal                                                              

  2018 616 miljoen 
      2019        645 miljoen 
  2020        674 miljoen 
 
 
 
Leden toename/ afname:  

                     Aantal nieuwe leden                    + 40 
                     Zelf opgezegd                                - 17 
                     Overlijden                                      -   9 
                     Verkoop huis                        -  14 
                     Verhuizing                                     -    9 
                     Samen wonen                               -   2 
                     Opzegging door OBM                  -   1         

                                          
                                         Afname aantal  leden                 - 12 
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Schaden 

Er zijn in 2020 totaal 95 voor een uitkering in aanmerking komende schadegevallen verwerkt.  
Dit is een  stijging   t.o.v. 2019 (90) 
Statistisch gezien moest er voor de Onderlinge na vele goede jaren met weinig grote schades een jaar 
komen met enkele negatieve klappers en dat is in 2020 geschied, maar daar zijn wij verzekeraar voor. 
Deze grote schades hebben de Onderlinge mede door het goede financieel beleid niet in de 
problemen gebracht. Het laatste grote schadegeval is nog niet afgehandeld. 
 

Uitbetaalde schades 2020  

Sobh   65 %   €  195.940 

Eigen rekening   35 %   €   104.699 

                      ____________ 

  Totale schade                  €  300.639 

Tevens een reservering van € 150.500 ten laste van eigen rekening voor overlopende schades 
 
Resultaat 

Financieel is 2020 vanwege de forse schadelast met een verlies afgesloten. Op basis van ons 
strategisch beleid, rekening houdende met de vereiste Solvabiliteit Kapitaal Vereiste ten opzichte van 
het Eigen Vermogen is een (aangepaste) premierestitutie verantwoord. Wij stellen de 
ledenvergadering voor om een restitutie van 5% (12% in2019) 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 2,5%. Premierestitutie totaal ruim € 37.000. Op basis van het resultaat en 
premierestitutie wordt na belasting € 20.967 onttrokken aan het eigen vermogen 

 

Sponsoring. 
Het sponsoringmodel 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 sponsoringmodel worden verenigingen en stichtingen gesponsord middels reclameborden. 

 
Beleggingen. 

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

 
Solvabiliteit. 

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 (357%). Hierdoor voldoen wij 
met vlag en wimpel aan de door De Nederlandsche Bank voor onze maatschappij gestelde norm 
conform de Solvency-II basic specificatie. 

 
Strategie. 

Het strategisch plan voor de periode 2020-2025 is in 2019 door het Bestuur vastgesteld en 
goedgekeurd door de RvC. Als de fusieplannen met Onderlinge De Veenhoop tijdens een later dit jaar 
te houden buitengewone Algemene Ledenvergadering van beide Ondergingen wordt goedgekeurd 
zal in 2022 eerst prioriteit worden gegeven aan het vaststellen van een aangepast kapitaalbeleid met 
stresstest. De verwachting is dat in de loop van 2023 (of zoveel eerder als mogelijk is) het strategisch 
plan wordt aangepast. 
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Toekomst.  
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. 
  

Van samenwerking tot samengaan. 
De samenwerking met Onderlinge De Veenhoop op de gebieden als automatisering en rapportages is 
ook in 2020 goed verlopen en heeft geleid tot bestuurlijk overleg over een verdergaande 
samenwerking. Er wordt nu gesproken over een samengaan per 01 januari 2022. Het bestuur zal de 
leden uiteraard op de hoogte houden van deze ingrijpende ontwikkelingen. 

 

Conclusie. 
Het bestuur kan concluderen dat er over 2020 bedrijfsmatig helaas sprake is van een minder goed 
verzekeringsjaar door de grote brandschades 
Desondanks is de maatschappij financieel gezond en voldoet aan alle door de toezichthouders 
gestelde eisen. 
Het bestuur ziet derhalve de toekomst met optimisme tegemoet. 

 
 
 
Aldus vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering d.d. 11 mei 2021. 
 
De secretaris van het bestuur,   De voorzitter van het bestuur, 
 
 
 
 
 
W. Vos.      W.A.M. Duijn. 
 
 


