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       April   2018 
VOORWOORD  
 
2017 was een jaar waarin weer veel op OVM Vinkeveen is 
afgekomen. Het heeft voor betrokkenen de nodige inspanningen 
gekost maar op het behaalde resultaat mogen wij tevreden en 
trots zijn! Zonder uitputtend te zijn kunnen de volgende zaken in 
willekeurige volgorde worden uitgelicht.  
 
Samenwerking  
De samenwerking met onze collega’s van OVM  Rijn & Aar gaat 
naar wederzijdse tevredenheid. Uit de directie verslagen blijkt dat 
het echt om een win/win situatie gaat. Het voornemen is om de 
samenwerking uit te breiden op het gebied van compliance (de 
functie van compliance officer is een van de verplichte 
sleutelfuncties binnen een financiële instelling). Per 1 januari 2018 
zal Jeroen van Rhijn  (adjunct directeur van OVM Rijn & Aar) de 
functie van compliance officer van OVM Vinkeveen op zich 
nemen. Daarnaast zal Nancy van Rijn per dezelfde datum de 
functie van compliance officer bij OVM Rijn & Aar uitvoeren. Ook 
de samenwerking met de Adviesraad is naar wens verlopen. Er 
zijn stappen gezet om nog meer de samenwerking tot bloei te 
laten komen. Zo heeft onze adviesraad een belangrijk steentje 
kunnen bijdragen aan de Algemene ledenvergadering van 2018. 
Zo is bijvoorbeeld Nico Roling  betrokken geweest bij de 
voorbereidingen voor de Algemene Ledenvergadering. 
 
Herverzekering 
Onze directie heeft gekeken naar de alternatieven voor ons 
huidige herverzekeringscontract.  Dat bleek geen gemakkelijke 
weg omdat veel bemiddelaars op het gebied van 
herverzekeringen vooraf aanzienlijke kosten in rekening brengen. 
Op een later moment in 2017 heeft de directie meerdere malen 
intensief contact gehad met een herverzekeringsmakelaar. Echter 
gezien de bewegingen binnen de herverzekeringsmarkt  en 
ontwikkelingen bij onze huidige herverzekeraar hebben wij 
besloten om dat proces een jaar uit te stellen. 
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Accountant 
Na jarenlange samenwerking met BDO accountants  kwam 
helaas het tijdstip om afscheid van elkaar te nemen. BDO 
accountants was namelijk niet meer in staat een voor OVM 
Vinkeveen haalbare vergoeding te verlangen. Organisatie en 
bedrijfseconomische factoren lagen daaraan ten grondslag.                    
Na een zorgvuldig proces hebben wij O2 Accountants aangesteld. 
O2 Accountants is een jong bedrijf en heeft ervaring met 
onderlinge verzekeringsmaatschappijen en kan wel komen tot de 
vereiste kwaliteit en haalbare vergoeding.                     
 
ICT 
Eind 2017 zijn de voorbereidingen getroffen om in de cloud te 
gaan. Nu weten wij dat het proces goed is verlopen.  
 
Schade 
In 2017 hebben we te maken gekregen met een aantal grotere 
schaden. Inmiddels zijn deze schaden volledig afgewikkeld.    
 
Ambassadeurschap 
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 10 mei 2017 hebben 
wij het belang van groei van onze onderlinge toegelicht. Een groei 
is zeker waar te nemen. Dat is mooi! Met elkaar en voor elkaar , 
daar zijn we trots op! Echter om in de toekomst de zelfstandigheid 
te kunnen blijven waarborgen, zal de groei van OVM Vinkeveen 
fors moeten toenemen. Vandaar nogmaals de oproep aan alle 
leden  om er nog meer werk van te maken en als een 
ambassadeur voor onze onderlinge op te treden.  
 
Tot slot 
Namens de RvC van OVM Vinkeveen dank ik directie, de 
medewerkers, de Compliance Officer en  leden van Adviesraad  
voor hun inzet. De verzekerden/ leden dank ik voor het in ons 
gestelde vertrouwen. 
 
Ron A. van Gijzel  
Voorzitter Raad van Commissarissen. 
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Kort verslag van de Algemene Ledenvergadering over 2016 
De 108e Algemene Ledenvergadering is bezocht door totaal 28 
leden en werd gehouden in “De Boei” in Vinkeveen op 10 mei 
2017. 
 
Opening en notulen 
De voorzitter van de Raad van Commissarissen (RvC) opent de 
vergadering en heet de aanwezigen welkom. De notulen van de 
vorige vergadering zijn op 1 november 2017 door de adviesraad 
en de Raad van Commissarissen goedgekeurd.  
 
Terugblik op 2016 
Ron van Gijzel, voorzitter van de RvC, geeft een overzicht van en 
tevens toelichting op een aantal punten die in 2016 de aandacht 
hebben gehad, waaronder het vergunningtraject met DNB, 
samenwerking met collega onderlingen, overleg met de 
accountant en samenwerking met de Adviesraad. Verder roept de 
voorzitter alle leden op om ambassadeur te zijn voor OVM 
Vinkeveen zodat er nieuwe leden aangetrokken worden.  
 
Verslag van de directie 
Gang van zaken in het boekjaar 2016 
Ten opzichte van 2015 hebben we met een licht krimpend 
ledenbestand te maken gekregen. Een krimp die grotendeels 
verklaard kan worden door het feit dat we te maken hebben met 
een vergrijzende portefeuille. Ondanks de lichte daling in ons 
ledenbestand is het totaal verzekerd kapitaal gestegen ten op-
zichte van vorig jaar en hiermee ook het totale premie-inkomen. 
De schadecijfers, de ontwikkeling van de bedrijfskosten en de 
overige inkomsten zijn besproken en daar waar nodig toegelicht.  
 
2017: vooruitblik 
We zijn druk bezig met een vernieuwde website, en we starten in 
2017 een leden-werven-ledenactie. Ieder lid die een nieuw lid 
aanbrengt ontvangt van ons een cadeaubon naar keuze van € 50. 
Op deze manier hopen wij een aantal nieuwe leden te 
verwelkomen.  
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Samenwerking met de Adviesraad 
De bijeenkomsten met de adviesraad worden altijd in een 
positieve open en constructieve sfeer gehouden. Onderwerpen 
van gesprek waren in 2016 ook weer financiën, reclame, 
marketing en de RegioBank.  
 
Premierestitutie 
De Algemene Ledenvergadering gaat akkoord met het voorstel 
5% premierestitutie te verlenen en de overige winst toe te voegen 
aan de algemene reserve.  
 
Goedkeuren jaarrekening 2016 
De Algemene Ledenvergadering stelt de jaarrekening 2016 vast. 
 
Benoeming leden van de Raad van Commissarissen 
    * Herkiesbaar dhr. Pieter Landkroon, de Algemene 
Ledenvergadering gaat akkoord met herbenoeming 
 
Benoeming leden van de Adviesraad 
     * De Algemene Ledenvergadering gaat akkoord met de 
herbenoeming van J. Schoenmaker. 
     * T. van der Meer en D. Samsom-van Eijk zijn aftredend en 
niet herkiesbaar 
     * De Algemene Ledenvergadering gaat akkoord met de 
benoeming van N. Röling  
 
Nieuwe polisvoorwaarden 
C. van Dam heeft een korte uiteenzetting van de nieuwe 
polisvoorwaarden gegeven. 
 
Rondvraag en sluiting 
N. van Rijn wordt door J. Berkelaar gecomplimenteerd met de 
uitstekende wijze waarop zij functioneert binnen de OVM. 
De voorzitter sluit de vergadering met een ieder te bedanken voor 
de aanwezigheid en de positieve inbreng. De avond wordt 
afgesloten met een interessante presentatie van Christiaan 
Huybreghs en Aldo van Kouwen van Brandweer Vinkeveen. 
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VERSLAG VAN DIRECTIE 
 
Algemeen 
 
Over OVM Vinkeveen 
OVM Vinkeveen is een regionale vereniging zonder 
winstoogmerk. Wij bieden verzekeringen en bankdiensten aan en 
zijn in onze werkwijze integer en professioneel.  Dat doen wij door 
het belang van de klant centraal te stellen en een langdurige 
relatie met onze klanten na te streven. 
Voor brand- en aanverwante verzekeringen zijn wij verzekeraar 
en voor alle overige verzekeringen treden wij op als bemiddelaar. 
Daarnaast bieden wij de bankdiensten van RegioBank aan als 
Zelfstandig Adviseur.  
 
De klantportefeuille van OVM Vinkeveen bestaat voor het 
overgrote deel uit particulieren (78%). Het overige deel bestaat uit 
agrariërs (17%) en ondernemers in het middel- en kleinbedrijf 
(5%). 
 
Korte terugblik op 2017 
 
Solvency II Basic 
Op 1 januari 2016 is Solvency II, het nieuwe toezichtraamwerk 
voor verzekeraars in Europa, in werking getreden. OVM 
Vinkeveen valt, als verzekeraar met beperkte risico-omvang, 
onder Solvency II Basic. Onder Solvency II Basic  zijn wij verplicht 
om ieder kwartaal rapportages bij DNB aan te leveren.  
 
Klantgericht en deskundig 
In 2017 heeft OVM Vinkeveen zich opgesteld als een 
klantgerichte en deskundige organisatie die op persoonlijke wijze 
haar leden deskundig adviseert. Onze leden worden hierbij op 
maat geadviseerd, zonder dat daarbij het “Onderlinge” gevoel uit 
het oog verloren wordt én tegelijkertijd wordt voldaan aan de 
eisen die aan financieel adviseurs gesteld worden.  
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Inmiddels is er een nieuwe termijn ingegaan waarin  alle 
adviserende medewerkers volgens de WFT hun beroeps-
kwalificaties opnieuw dienen te verlengen. Voor 1 april 2019 
moeten alle adviserende medewerkers hun beroepskwalificaties 
opnieuw verlengen. Inmiddels zijn alle medewerkers gestart met 
de verschillende studies. 
 
Personeel 
 

 
 Per 1 augustus 2017 versterkt Marieke 
Grootscholten het team van OVM 
Vinkeveen als all round medewerkster. 
Marieke is al ruim 20 jaar werkzaam in het 
verzekeringsvak en heeft zich 
gespecialiseerd in schade- en inkomensver-
zekeringen, zowel op particulier als op 
zakelijk gebied.  Uiteraard is zij ook in het 
bezit van alle benodigde 
beroepskwalificaties.  

 
 

 
In juni 2018 zal voor Ria van Asselen een 
nieuwe levensfase aanbreken. Zij mag 
namelijk, na ruim 29 jaar bij de OVM 
Vinkeveen te hebben gewerkt, samen met 
haar man gaan genieten van een  
welverdiend pensioen. Dat moment laten wij 
natuurlijk niet ongemerkt voorbij gaan. Op 
22 juni 2018 is van 15.30 uur tot 18.00 uur  
een afscheidsreceptie georganiseerd in het 

Spoorhuis, Demmerik 68, te Vinkeveen. Te zijner tijd zullen er 
uitnodigingen worden verstuurd.  
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Shantyfestival 2017 
 

 
Zaterdag 19 augustus 2017 
heeft het alom bekende 
RegioBank Vinkeveen 
Shantyfestival 
plaatsgevonden. Zoals ieder 
jaar vond het festival plaats 
op het plein bij de Boei, 
waarbij de parkeerplaats is 
omgetoverd tot een echt 
festivalterrein met een 

podium, zitplaatsen en drank- en aangelegenheden. Ook dit jaar 
waren de weersomstandigheden uitstekend en heeft het grote 
aantal bezoekers kunnen genieten van de optredens van de 
verschillende koren. Het is, zoals ieder jaar, een zeer geslaagde 
dag geweest.  
 
Gang van zaken in het boekjaar 
 
Ontwikkeling ledenbestand/portefeuille (alleen 
brandverzekeringen) 
 

2017 2016

aantal
bedrag 
€ milj.

premie 
€ 1000 aantal

bedrag 
€ milj.

premie 
€ 1000

stand  1-1 961 326,3 426,9 977 319,2 422,2
nieuw 33 11,8 12,7 34 5,1 6,3
vertrokken -25 -6,2 -6,5 -50 -9,1 -10,9
mutaties bij 2,7 3,3 11,1 9,3

stand 31-12 969 334,6 436,4 961 326,3 426,9
 

In 2017 hebben we een groei van het aantal leden gerealiseerd. 
Na een aantal jaren van stagnerende groei zien we nu het 
ledenaantal weer stijgen. Eind 2017 telden we 8 leden meer dan 
eind 2016. We rekenen erop dat dit een eerste aanzet is voor 
verdere groei naar de toekomst. Daarnaast is het totaal verzekerd 
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kapitaal toegenomen met € 8.300.000,--. Het premie-inkomen  is 
met  € 9.500,-- toegenomen.  
 
Ontwikkeling relatiebestand (brand- en overige verzekeringen) 
Het totaal aantal relaties bedraagt 1.361 ten opzichte 1.377 in 
2016. Het totaal aantal relaties is dus licht gedaald.  
 
Schaden 
In 2017 zijn er in totaal 69 schaden gemeld, ten opzichte van 42 in 
2016. In 2017 is het aantal brandschades helaas hoger dan in 
2016 en hiermee uiteraard ook het totale schadebedrag wat voor 
brandschaden  is uitbetaald.  
 

  
 

 
 

2017  
 

2016 
      

Oorzaak 
 

aantal bedrag 
aant

al bedrag 
      
Brand/bliksem  8     92.900 2 700 
Water/neerslag  24     39.600 21 22.100 
Inbraak/beroving e.a.  5       8.100 7 12.300 
Glasbreuk  10       2.200 7 3.400 
Alle van buiten-komende 
onheilen 

 
11           1.200   

Overige schaden 
 

11       8.800 
       

5    4.100 
Correcties vorige jaren     - 8.900  21.700  
  ----- --------- ----- --------- 
Totaal bruto  69   143.900 42 64.300 
Aandeel herverzekeraar        88.800   45.000 
       ----------  --------- 
Netto schaden       55.100     19.300 
   ======  ===== 
      

Het aantal waterschaden is licht gestegen, maar het totaal bedrag 
wat hiervoor is uitgekeerd, is, in verhouding, fors hoger als in 
2016.Ook bij overige schaden zien we een stijging, deze  wordt 
veroorzaakt door een stijging van het aantal stormschaden.  
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Ontwikkeling uit overige activiteiten 
De provisie-inkomsten uit bemiddeling is stabiel gebleven ten 
opzichte van 2016.  
 
De inkomsten die zijn gegenereerd uit onze Regiobank activiteiten 
laten daarentegen, evenals voorgaande jaren, een stijging zien. In 
2017 is een stijging van ruim 3,4%. 
 
Gemiddeld genomen laten de inkomsten vanuit onze overige 
activiteiten derhalve een lichte stijging zien.  
 
 
Ontwikkeling bedrijfskosten 
De bedrijfskosten worden deels toegeschreven aan de 
brandafdeling (premies eigen rekening) en, onder de noemer 
andere lasten, aan de bemiddelingsactiviteiten (andere baten).  
De toename van de bedrijfskosten wordt grotendeels veroorzaakt 
door een stijging in de personeelskosten en de 
automatiseringskosten. Door de uitbreiding van het 
personeelsbestand zijn de personeelskosten met ongeveer 11% 
toegenomen. Daarnaast hebben wij, voorafgaand aan onze 
overgang naar de Cloud, een aantal aanpassingen en 
uitbreidingen aan ons systeem moeten laten aanbrengen. Deze 
aanpassingen en uitbreidingen heeft een stijging van de 
automatiseringskosten van ruim 27% tot gevolg. 
 
 
Risicomanagement 
De OVM Vinkeveen draagt zorg voor  een risicobeheersing om 
mogelijke risico’s met grote gevolgen uit te sluiten.  
Er zijn bij OVM Vinkeveen in het achterliggende boekjaar geen 
transacties uitgevoerd of verplichtingen aangegaan, waarin 
sprake zou kunnen zijn van prijs-, krediet-, liquiditeits- en/of 
kasstroomrisico’s. 
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Korte vooruitblik  2018 
 
Op 18 januari 2018 woedde er een fikse storm over Nederland, 
die in het hele land helaas enorme schade heeft veroorzaakt. Ook 
in ons werkgebied heeft de storm voor de nodige schade gezorgd. 
Wij hebben maar liefst 46 stormschaden gemeld gekregen, 
waarvan er ten tijde van het maken van dit verslag inmiddels 24 
zijn afgewikkeld (met een totaal bedrag van € 8.800,--). Nog 22 
stormschaden staan open (met een totaal gereserveerd bedrag 
van € 32.000,--). Vaak laat reparatie langer op zich wachten 
omdat het lastig is om een partij te vinden die snel de reparatie 
kan uitvoeren.  
 
 
Verder staat voor 2018 de automatisering wederom hoog op de 
agenda. Door slimme ICT toepassingen te ontwikkelen (in 
gezamenlijkheid met andere onderlingen) streven wij naar een 
steeds efficiëntere werkwijze. 
De leden-werven-leden actie zullen wij in 2018 voortzetten, want 
het werven van nieuwe leden blijft een speerpunt.  
 In maart 2018 hebben we tijdens de week van het geld 2 
basisscholen (in Vinkeveen en Wilnis) een aantal gastlessen 
gegeven. Het doel van deze themaweek is om 
basisschoolleerlingen te leren omgaan met geld. Door kinderen al 
jong te leren omgaan met geld, wordt de basis gelegd voor 
financiële  zelfredzaamheid op volwassen leeftijd.  
 
 
Op 25 augustus 2018 vindt het jaarlijkse Shantyfestival weer 
plaats. Ook in 2018 zijn wij weer hoofdsponsor! 
Tot slot zal in juni en december 2018 het nieuwsblad “ONS” weer 
verschijnen. 
 

- 12 -



O.V.M. Vinkeveen & Omstreken ua           
 

 
 - 13 - 

 
Toekomstparagraaf 
 
Het handhaven van de kwaliteit van de dienstverlening aan en het 
centraal stellen van de belangen van onze leden/verzekerden is 
en blijft de basis voor de verdere ontwikkeling van OVM 
Vinkeveen. De Raad van Commissarissen zal de verhouding 
tussen de kosten en inkomsten blijven toetsen om ook op lange 
termijn de bedrijfsvoering financieel gezond te houden.  
 
Vinkeveen,  6 april 2018 
 
 
Nancy van Rijn, directeur 
Adrie de Groot, adjunct-directeur 
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VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN 
 
Algemeen 
 
In dit jaarverslag 2017 van OVM Vinkeveen is de jaarrekening 
opgenomen die is gecontroleerd door O2 Accountants en op 6 
april 2018  is voorzien van een goedkeurende controleverklaring. 
Wij adviseren de Algemene Ledenvergadering de jaarrekening 
aldus vast te stellen inclusief het voorstel voor de 
winstbestemming en kwijting te verlenen aan directie en Raad van 
Commissarissen (RvC). 
 
Gang van zaken verslagjaar 
 
In 2017 heeft de RvC achtmaal vergaderd inclusief eenmaal met 
de accountant.  
Pieter Landkroon is op de ALV voor een volgende termijn 
benoemd tot lid van de raad van commissarissen. De 
belangrijkste onderwerpen die besproken zijn naast de (financiële) 
voortgang van ons bedrijf zijn: 
 

 Zoals besproken op de Algemene Ledenvergadering van 
2017, is in onderling overleg met BDO besloten van 
accountant te wisselen. Offertes van diverse accountants 
hebben wij beoordeeld op prijs, kwaliteit, continuïteit en 
bekendheid met een onderlinge structuur. Op grond 
hiervan hebben wij gekozen voor O2 Accountants.  

 In de tweede helft van dit jaar is gestart met een grote 
operatie op automatiseringsgebied. Van een lokaal 
automatiseringssysteem wordt overgestapt op een 
centraal systeem elders (in de cloud). Dit betekent dat 
programmatuur en gegevens elders zijn opgeslagen. De 
andere risico's en beveiliging die hiermee gepaard gaan 
moesten goed geregeld zijn. Deze overstap gold voor alle 
onderlingen bij de SOM. Begin 2018 zijn wij overgegaan.  

 Er is met meerdere partijen gesproken over een andere 
herverzekeraar. Uiteindelijk bleek de markt niet 
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aantrekkelijk om nu over te gaan naar een andere 
verzekeraar en zijn wij verder gegaan bij SOBH.  

 Te samen met OVM Rijn & Aar is er een onderzoek 
geweest naar het voorkomen van doublures tussen de 
werkzaamheden van de externe en interne 
accountantsfuncties. Er zijn verschillende gesprekken 
geweest met de belanghebbenden. Helaas hebben de 
uitkomsten nog niet geleid tot de gewenste resultaten.  

 De samenwerking met  de Onderlinge Rijn en Aar verloopt 
prettig en functioneert op diverse gebieden ( RvC , 
Directie, compliance functie) 

 
 
Verhouding tot de leden van OVM 
 
We hebben een aantal malen vergaderd met de Adviesraad. De 
activiteiten leest u in de verslagen van directie en Adviesraad. 
De RvC streeft naar een grotere inbreng van de Adviesraad. 
Evaluatie van de activiteiten van de Adviesraad heeft nog niet 
geleid tot aanpassingen. We kijken kritisch met de Adviesraad 
naar verdere mogelijkheden.  
 
Samenstelling en evaluatie RvC 
 
De RvC bestaat uit: 
 
Ron A. van Gijzel (1956), voorzitter 
commissaris sinds 2013 
zittingsperiode 2016 – 2020 
 
Dick Luijckx (1953), lid 
commissaris sinds 2016 
zittingsperiode 2016 – 2019 
 
Pieter Landkroon (1953), secretaris 
commissaris sinds 2013 
zittingsperiode 2017 – 2021 
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De einddata van de zittingsperioden leveren het schema van 
aftreden op. 
 
Evaluatie van de RvC met behulp van een derde hebben we 
onderzocht. Een andere mogelijkheid is om eerst alle documenten 
(statuten en reglementen) te evalueren en vervolgens het 
functioneren van de RvC. We hebben voor de laatste mogelijkheid 
gekozen en starten nu met de documenten. 
  
 
Onafhankelijkheid 
 
De RvC verklaart dat ieder lid onafhankelijk is ten opzichte van 
elkaar, van de directie en van de OVM. De leden van de RvC 
werken onafhankelijk en kritisch. We hebben geen tegenstrijdige 
belangen geconstateerd. 
 
 
Vinkeveen, 6 april 2018 
 
Raad van Commissarissen 
 
Ron A. van Gijzel, voorzitter 
Dick Luijckx 
Pieter Landkroon, secretaris 
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Jaarverslag van de Adviesraad 
Evenals in voorgaande jaren heeft de Adviesraad namens de 
OVM-leden weer gefunctioneerd als klankbord naar de directie en 
Raad van Commissarissen. Wij denken mee tijdens de 
bijeenkomsten met de Raad van Commissarissen en de directie. 
Gezocht werd en wordt naar mogelijkheden waarbij de 
Adviesraad meer betrokken is bij de OVM o.a. door mee te 
denken over invulling van de Algemene Ledenvergaderingen en 
de Adviesraadvergaderingen, de lay-out van het jaarverslag en 
een heel belangrijk punt, uitbreiding van het ledenbestand. Voor 
het op termijn kunnen blijven voortbestaan van de OVM wordt dit 
toch wel als cruciaal gezien.  
 
De bijeenkomsten van de Adviesraad met de Raad van 
Commissarissen hadden als vergaderpunten o.a. Reclame en 
marketing, de voortgang van de Regiobank, mededelingen vanuit 
de directie en de Raad van Commissarissen. Het was goed en 
zinvol om daarover in een goede sfeer met elkaar van gedachten 
te wisselen. De Adviesraad heeft geconstateerd dat de directie, 
medewerksters(er) en commissarissen zich gedreven inzetten 
voor de OVM en de Regiobank. 
 
In de samenstelling van de Adviesraad zijn de volgende 
wijzigingen gekomen, Daniëlle Samsom- van Eijk en Toon van der 
Meer hebben de Adviesraad verlaten en Nico Röling is toe-
getreden. De bezetting van de Adviesraad blijft de aandacht 
houden, op prijs wordt het gesteld als leden van de OVM zich 
hiervoor beschikbaar willen stellen.  
 
Het was goed om tijdens de Algemene Ledenvergadering  diverse 
leden te ontmoeten en te ervaren dat u als lid vertrouwen heeft in 
de Directie en de Raad van Commissarissen. Wij hopen u ook 
tijdens de komende ledenvergadering van ‘onze OVM’ weer te 
ontmoeten! 
 
Namens alle leden van de Adviesraad:  
Jan Berkelaar, Nico de Jong, Klaas de Haan, Joost Schoenmaker,  
Jos van Kouwen en Nico Röling. 
 

- 17 -



Balans per 31 december 2017 in euro's
na winstbestemming

ACTIVA 31-12-17 31-12-16
Vaste activa
Immateriële activa
    Goodwill portefeuille  2.199 22.199

Beleggingen
Terreinen en gebouwen
     Kantoorappartement 370.000 370.000
     Kantoorinrichting 65.000 65.000

---------- ----------
435.000 435.000

Financiële vaste activa
     Deelnemingen  221.728 214.980
     Overige beleggingen -  -

---------- ----------
221.728 214.980

Vlottende activa
Bedrijfsmiddelen
     Inventaris 10.563 1.760
     Vervoermiddelen 28.358 22.433

---------- ----------
38.921 24.193

Vorderingen
     Leden/verzekerden 11.159 15.474
     Herverzekeraar 29.562 75.271
     Maatschappijen 1.371 3.172
     Belastingen 17.951 27.406
     Overige vorderingen 14.400 17.222

---------- ----------
74.443 138.545

Liquide middelen 443.745 445.392
---------- ----------

1.216.036 1.280.309
======= =======

O.V.M. Vinkeveen & Omstreken ua 
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O.V.M. Vinkeveen & Omstreken ua 

PASSIVA 31-12-17 31-12-16

Eigen vermogen
     Wettelijke reserve 159.535 152.787
     Overige  reserves 235.719 221.218

   ---------    ---------
395.254 374.005

Achtergestelde schulden
     Ledenrekeningen 319.954 319.954

Technische voorziening voor schaden
    Bruto 11.884 68.237
    Herverzekeringsdeel -7.408 -47.766

   ---------    ---------
4.476 20.471

Langlopende schulden
     Hypotheek o/g 121.898 128.203

Kortlopende schulden
     Kortlopende aflossings
         verplichtingen 6.305 6.305
     Leden/verzekerden 237.015 265.471
     Maatschappijen 66.464 90.689
     Belastingen en premies 18.517 16.947
     Overige schulden 46.153 48.264

   ---------    ---------
374.454 427.676

   ---------    ---------
1.216.036 1.270.309

====== ======   
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WINST-EN VERLIESREKENING OVER HET BOEKJAAR 2017
in euro's 2017 2016

TECHNISCHE REKENING SCHADEVERZEKERING
Verdiende premies eigen rekening
Brutopremies 407.172 404.209
Premierestitutie 2016 -20.676
Herverzekeringspremie -244.454 -283.068

   ---------    ---------
162.718 100.465

Toegerekende opbrengst
 beleggingen -1.973 969

Schaden eigen rekening
Schaden, uitgekeerd 200.322 103.411
Aandeel herverzekering -120.568 -72.371

   ---------    ---------
79.754 31.040

Mutatie voorziening schaden
Bruto schaden -56.353 -39.069
Aandeel herverzekering 31.757 27.349

   ---------    ---------
-24.596 -11.720

-55.158 -19.320
   ---------    ---------
105.588 82.114

Bedrijfskosten
Acquisitiekosten 4.888 5.325
Beheers-, personeelkosten
en afschrijvingen 175.090 166.028
Provisie herverzekeraars -133.326 -147.571

   ---------    ---------
-46.653 -23.782

   ---------    ---------

58.935 58.332
Resultaat technische rekening 
schadeverzekering
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WINST-EN VERLIESREKENING OVER HET BOEKJAAR 2017
2017 2016

NIET TECHNISCHE REKENING

58.935 58.332

Opbrengsten uit beleggingen
Opbrengsten uit deelnemingen 13.299 6.696
Idem uit overige beleggingen 1.591 6.078

---------- ----------
14.890 12.774

Beleggingslasten
Beheerskosten en rentelasten -4.221 -4.786

1.973 -969

Andere baten 234.238 228.390
  

Andere lasten -279.968 -267.030

---------- ----------

25.846 26.711

Vennootschapsbelasting -4.597 -5.342

21.249 21.369
 ====== ======

Resultaat technische rekening 

Toegerekende opbrengst uit beleggingen 

Resultaat uit gewone 
bedrijfsuitoefening voor belastingen

Resultaat na belastingen
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O.V.M. Vinkeveen & Omstreken ua 
Kasstroomoverzicht 2017
(afgerond op € 100)

Kasstroom uit operationele activiteiten
netto winst 21.200
mutatie tech.voorzieningen -16.000
mutatie deelnemingen -6.700
afschrijving gebouwen -
afschrijving immateriële activa 10.000
mutatie bedrijfsmiddelen -14.700
mutatie kortlopende schulden -53.200
mutatie langlopende leningen -6.300
mutatie vorderingen 64.100

----------
Totaal kasstroom  uit operationele acitiviteiten -1.600

Kasstroom uit investerings- en beleggingsactiviteiten
Mutatie  financiële vaste activa 0

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
mutaties financieringsactiviteiten 0

----------
Mutatie liquide middelen -1.600

======
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OVERIGE GEGEVENS 
 
 
Statutaire regeling inzake winstbestemming  (art 26) 
 
De leden/verzekeringsnemers hebben recht op uitkering (de 
zogeheten premierestitutie) uit de jaarwinst,  in geval  
deze meer bedraagt dan 5% van de som van de in het 
boekjaar verdiende premies en andere inkomsten en wel naar 
verhouding van de door hen over dat jaar aan de 
maatschappij betaalde premies. 
De algemene vergadering is, op voorstel van het bestuur, 
bevoegd een regeling te treffen welke van bovenstaande 
afwijkt.De  betreffende uitkeringen kunnen ter beoordeling van het 
bestuur geschieden: 
      a.    door bijschrijving op ledenrekening 
      b.    door verrekening met de premie van een volgend jaar, 
      c.    in kontanten. 
 
Winstbestemming 2017 
 
Vooruitlopend op het besluit van de algemene vergadering te houden op 
25 april 2018 is, conform het in de jaarrekening opgenomen voorstel, het 
netto resultaat van  €  21.249  toegevoegd aan de overige reserves. 
 
. 
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KENGETALLEN 2017 2016 2015 2014 2013

Portefeuille
Verzekerd kapitaal in milj.
    Particulier 256 252 253 246 242
    Agrarisch 53 53 49 48 46
    MKB 13 12 5 6 6
Totaal 322 317 307 300 294

Groei in % 2 2 2 2 3

Gem. looptijd in jr 18,5 18,5 18,7 18,9

Personele bezetting 
     in fte's ultimo boekjaar 4,3 4,1 4,5 4,5 4,5

Resultaat
Netto-resultaat+ restituties/
        premieinkomen 0,05 0,11 -0,17 0,07 0,08

Bedrijfskosten brand/ 
         premieinkomen 0,42 0,40 0,45 0,46 0,44
Premieinkomen + provisies/
aantal fte's in € 1.000 149 158 137 133 153

Schadenuitkeringen
Schaden/premieinkomen 0,35 0,15 0,4 0,1 0,19

Afgewezen schaden/aantal claims 0,02 0,01 0,01 0,01 0,02

Financiering
Eigen vermogen/totaal vermogen 0,59 0,56 0,52 0,54 0,56

Vlottende activa/kortl. schulden 1,65 1,44 1,01 1,03 1,12
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O.V.M. Vinkeveen e.o. U.A.

Herenweg 49-A

3645 DE  Vinkeveen

Tel. 0297-263673

info@ovm-vinkeveen.nl
www.ovm-vinkeveen.nl
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