Schalkwijk, mei 2020.

Beste klant van de Onderlinge Verzekeringen Schalkwijk-Jutphaas,

Momenteel leven we in een bijzondere tijd en wij hopen dat je in goede gezondheid verkeert maar je
ook zakelijk voldoende kunt wapenen tegen het virus.
Ledenavond
Het eerder gedeelde initiatief om de algemene jaarvergadering anders in te richten is komen te
vervallen omdat er geen bijeenkomst mogelijk was. Afhankelijk van de ontwikkeling van het Coronavirus willen wij in het najaar alsnog een groep klanten uitnodigen om ideeën uit te wisselen over het
functioneren van de Onderlinge. Intentie blijft om alleen een grote algemene ledenvergadering te
organiseren bij ingrijpende wijzigingen in de bedrijfsvoering. Bij reguliere bedrijfsvoering kiezen we
voor een kleinere, interactieve ledenavond.
Onderlinge zaken in 2019
Bijgevoegd de resultaten over 2019 waarbij wij de belangrijkste zaken kort willen benoemen. Aan
de opbrengstenkant een mooie omzetstijging van 4% conform de begroting 2019. De kostenkant
vertoont ogenschijnlijk een forse stijging. Er is echter voor gekozen om de uitgaven van het beter
toegankelijk maken van het kantoor niet als investering te zien maar als kosten in één keer af te
boeken.
De giften aan de lokale verenigingen van 2018 en 2019 zijn onder marketingkosten verantwoord.
Op deze wijze valt de te betalen belasting beduidend lager uit. Per saldo een mooi behaald
resultaat over 2019 dat ook zeker wordt gedragen door de forse uitkering die wij van verzekeraar
SOM als resultaat op onze deelneming ontvangen. De uitkering over 2019 wordt op advies van De
Nederlandsche Bank vooralsnog niet uitgekeerd, maar gereserveerd.
Als er vragen zijn over de financiële resultaten 2019 horen wij het graag voor 8 juni 2020, zodat er
decharge kan worden verleend aan het bestuur voor het door haar gevoerde beleid in 2019.
De Onderlinge is in 2019 gestaag verder gegroeid met name door mond-op-mond reclame waarbij
wij positieve reacties ontvangen inzake de wijze waarop het opgebouwde vermogen wordt terug
gegeven aan de gemeenschap. Ook in 2019 is er door een aantal klanten een keuze gemaakt uit de
verschillende initiatieven die om een bijdrage hadden gevraagd. In totaal hebben weer ruim 30
partijen een bijdrage mogen ontvangen met een totaalbedrag van € 10.000,--. Het principe blijft
staan dat opgebouwd vermogen uit het verleden wordt uitgekeerd aan de lokale initiatieven. De
jaarlijkse winst van de Onderlinge wordt uitgekeerd aan de huidige klanten.
Met verzekeraar SOM en andere aangesloten Onderlinge cooperaties hebben er gesprekken plaats
gevonden over het voeren van een gelijk provisiepercentage voor alle schadeverzekeringen. Voor
woonhuis- en inboedelverzekeringen resulteert dit vaak in een lagere premienota, door lagere
provisie. Waarschijnlijk wordt dit ingevoerd per 1 januari 2021. We gaan je hierover eind 2020
informeren.

Onderlinge zaken in 2020
Het nieuwe jaar is bijna 5 maanden oud en staat grotendeels in het teken van Corona. We komen
nog niet persoonlijk op bezoek, maar gelukkig kunnen veel werkzaamheden door gaan want we zijn
goed te bereiken via telefoon 030-6012070 en mail
info@onderlingeschalkwijk.nl
Denk mee en ontvang een dinerbon van € 25,-Graag ontvangen wij van onze klanten input over onze beleidsvoering. Wat gaat goed en wat kan
beter. Wat mis je binnen onze dienstverlening. Weet je leuke acties, waardoor wij ons nog beter op
de kaart zetten binnen de regio?
Wij horen het graag, en we geven dinerbonnen van € 25,-- aan de beste inzenders.

Met vriendelijke groet,
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Hans van Dijk, voorzitter
Wilma de Klerk, penningmeester
Joost van Schip

