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Waarom de Onderlinge?

OVM Onderlinge Verzekeringen: volop in beweging
2014 is in meerdere opzichten een

op onze kantoren in Borculo en

Open Huis 13 september

bijzonder jaar voor OVM Onderlinge

Winterswijk, terwijl we door de

De nieuwe organisatie staat intussen op

Verzekeringen. We bestaan niet alleen

krachtenbundeling sterker zijn geworden.

de rails en het ziet er allemaal goed uit.

125 jaar, maar zijn ook nog eens volop in

Samen hebben we meer kennis en kunde

We zijn klaar voor de toekomst.

beweging. Het jubileumjaar staat in het

in huis en kunnen we efficiënter werken.

Een mooi moment om even stil te staan

teken van de fusie tussen de Onderlinge

Dat is in het belang van alle OVM-

bij een mijlpaal, want zo mogen we ons

Geesteren-Gelselaar en de Onderlinge

relaties. Deze fusie kent alleen winnaars.

125-jarig jubileum wel noemen. Vandaar

Winterswijk én de verhuizing vanuit

deze feestelijke jubileumeditie van ONS

Geesteren naar Borculo.

In de buurt

magazine en het Open Huis op

De goed voorbereide fusie is voltooid,

Het kantoor in Winterswijk is

13 september van 11:00 tot 15:00 uur

we gaan samen verder. Met een nieuw

gehandhaafd en de medewerkers uit

in Borculo. We hopen van harte u bij die

logo en onder een nieuwe naam:

Geesteren zijn verhuisd naar een nieuw

gelegenheid te mogen begroeten.

OVM Onderlinge Verzekeringen.

pand in Borculo. De laatste jaren trekken
veel partijen zich terug uit de lokale

Noud Smit

Fusie kent alleen winnaars

markt. Dat doen wij bewust niet.

Ine van Ruth-Middelwijk

Als directie hebben we een uitstekend

We vinden persoonlijk contact erg

directie

gevoel bij de fusie. Het samengaan

belangrijk en daarvoor willen we dichtbij

biedt alleen maar voordelen, waarvan

onze klanten zijn. Onze kantoren blijven

onze klanten profiteren. U kunt nog altijd

in de buurt, onze klanten houden

terecht bij de u vertrouwde medewerkers

daardoor hun vaste aanspreekpunt.

Open huis
Zaterdag
13 septembe
r
11:00 - 15:00
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Parkeren op
eigen terrein

Polisnummer 1 (1889)
De allereerste polis van de Geesters-

over. Tegen stormschade was toen nog

Het nieuwe pand van de Onderlinge

Gelselaarse ‘Brandkaste’ werd in 1889

bijna niemand verzekerd. Daar kwam in

aan de Needseweg 7 in Borculo bevindt

onder polisnummer 1 uitgeschreven

1928 verandering in, met de oprichting

zich nabij het gemeentehuis en de

op naam van de familie Geerdink uit

van de Borculosche Molest- en

Albert Heijn. Wanneer u ons bezoekt

Dijkhoek. Hoewel ‘aan de andere kant

Stormschadeverzekering. Deze Molest-

hoeft u echter niet te zoeken naar een

van Borculo’ gelegen, werd buurtschap

en Stormschadeverzekering werd in

parkeerplek, want we hebben speciaal

Dijkhoek in die tijd nog tot Geesteren

1967 overgenomen door de Onderlinge.

voor onze bezoekers parkeerplaatsen

gerekend. In 1925 lag de boerderij van

Op dit moment bestaat polisnummer 1

beschikbaar.

de familie Geerdink in de baan van

nog steeds.

de verwoestende cycloon die Borculo

U bent altijd welkom, ook als u geen

trof. Van de boerderij bleef vrijwel niets

afspraak heeft.

OVM Onderlinge tijdlijn
1889 naar 2014
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Electriciteitsmaatschappij
De Berkelstreek (E.M.B.),
invoering licht en krachtbronnen
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1914-1918
Eerste wereldoorlog
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40 jarig bestaan
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Eerste grote brand ‘de
Klappe’. Door de in april
1892 te betalen premies
al op 1 december 1891
te incasseren kan de
schade worden gedekt

Kwitantie van
ontvangen jaarpremie
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525 leden

Notulen eerste
vergadering d.d.
06-03-1889

89

Oprichting Borculosche
Molest- en
Stormschadeverzekering

Viering 40 jarig
jubileum

40

19-06-1889
Eerste algemene ledenvergadering
144 leden

18

Cycloon Borculo, pand Geerdink
verwoest, polisnummer 1

19

15-04-1889
Oprichting bij akte
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Onze aanhanger gebruiken?

ONS in getallen

OVM Onderlinge Verzekeringen beschikt over een eigen aanhangwagen. Gaat u
verhuizen en bent u relatie van de Onderlinge? Dan kunt u gratis gebruik maken
van deze aanhanger. Welk rijbewijs u nodig heeft, hangt af van het geladen gewicht
van de aanhanger. Voor meer informatie verwijs ik u naar: www.rijksoverheid.nl/

• in de 125-jarige geschiedenis van
de Onderlinge zijn tot op heden 6
directeuren geweest

onderwerpen/rijbewijs onder het kopje vraag en antwoord.

• het gemiddelde dienstverband van de

Gegevens gekentekende aanhanger

• op locatie Borculo zijn 18 medewerkers

huidige medewerkers is bijna 10 jaar
werkzaam

Type: gesloten dubbelasser geremd

• op locatie Winterswijk zijn 6

Afmeting: 3 m. lang x 1.30 m. breed x 1.50 m. hoog

medewerkers werkzaam

Massa leeg voertuig: 480 kg

• gemiddeld zijn er jaarlijks 370

Laadvermogen: 1520 kg

schadeclaims op de brandverzekering

Toegestane maximum massa voertuig: 2000 kg

van de Onderlinge
Wilt u één of enkele dagen gebruik maken van de

• in 2008 kwamen na een forse

aanhanger? Reserveer dan tijdig door ons te bellen

hagelbui op 1 dag ruim 35% meer

op (0545) 483 483.

schademeldingen binnen dan
normaliter in 1 jaar

50

JAAR

50 jarig bestaan. Crisistijd,
geen feest of viering.
De ledenvergadering stemt
in met een eenmalige
premieverlaging

Leden die een bepaald
verzekerd bedrag
overschrijden zijn verplicht
een brandblusapparaat aan
te schaffen

1940 - 1945
Tweede wereldoorlog.
Geen premieheffing over
jaren 1940-1945 zodat er
maar weinig winstbelasting
aan hogerhand hoeft te
worden afgedragen

Herverzekering
bij de Algemene
Herverzekeringsmaatschappij

Kantoorpand D’n Goarden te
Geesteren betrokken

Overname Borculosche
Molest- en
Stormverzekering
100
JAAR

Van naheffing naar
voorschot-premie

100 jarig
bestaan

125
JAAR

125 jarig bestaan
Fusie met
Onderlinge
Winterswijk
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Kantoorpand
Needseweg 7 te
Borculo betrokken

75

JAAR

Lidmaatschap FOB
(nu FOV)

75 jaar bestaan
Periode economische
groei

Verbouwing kantoor
Molenweg 4 te Geesteren
Eerste
buitendienstman
in dienst, dhr. A.J.
Klein Twennaar
Afschaffing
inleggeld

Kantoorpand Molenweg 4
te Geesteren betrokken

Waarom de
Onderlinge?

We krijgen vaak de vraag: waarom zou ik kiezen voor de
Onderlinge? Daarop geven we hier maar al te graag nog
eens antwoord.

De Onderlinge is een regionaal

Onderling verzekeren wil zoveel zeggen

opererende verzekeraar. We weten wat

als: samen op een verantwoorde manier

in de naaste omgeving speelt, houden

risico’s dragen én samen delen in de

persoonlijk contact met onze klanten

winst. We werken op basis van kostprijs,

en kunnen zodoende advies op maat

zonder winstoogmerk. Onze leden

geven. We zijn al ruim 125 jaar een

hebben recht op premierestitutie bij

betrouwbare partij, met herkenbare

een goed schadejaar. U bent lid van de

normen en waarden. Onze organisatie is

Onderlinge als u een ‘brand’-verzekering

laagdrempelig. De communicatielijnen

heeft afgesloten en ondergebracht

zijn kort, zodat onze klanten snel de

bij verzekeringsmaatschappij OVM

storm, uitgebreide gevaren, Royaal

juiste persoon te spreken krijgen.

Onderlinge Verzekeringen (voorheen

en glas. Daarnaast zijn wij voor alle

Daarnaast kenmerken een optimale prijs

OVM Geesteren Gelselaar en OWM

andere verzekeringen bemiddelaar voor

en een soepele schadeafhandeling onze

Winterswijk). De Onderlinge verzekert

een groot aantal van de in Nederland

dienstverlening.

op eigen polis de risico’s van brand,

werkzame verzekeringsmaatschappijen.

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met een van onze medewerkers.

Puzzel mee

Prijsvraag Open Huis
13 september

en maak kans op een
ballonvaart voor 2 personen

Tijdens ONS Open Huis op 13 september is een
schadeauto aanwezig. Wij vragen onze bezoekers te
raden naar de hoogte van het schadebedrag. Degene die

Vul de antwoorden op onderstaande vragen in en ontdek het

het juiste bedrag raadt of er het dichtste bij zit, wint een

woord dat in de gekleurde vakjes staat. Ga voor 30 september

ballonvaart voor twee personen!

2014 naar www.ovm.nl/125jaar en vul hier uw gegevens en de
oplossing in. Wie weet maakt u kans op onze prachtige prijs: een
ballonvaart voor twee personen!

1. De ..... van OVM Geesteren Gelselaar en OWM
Winterswijk is uitstekend verlopen.

1

2. Op welke familienaam staat de eerst uitgenomen
polis, polisnummer 1?

2

3. Wie kunnen er gratis gebruik maken van de
aanhanger van OVM Onderlinge Verzekeringen?
4. Aan welke straat ligt het nieuwe pand van OVM
Onderlinge Verzekeringen?

3

4

5

5. De Onderlinge werkt op basis van kostprijs en
heeft daarom geen...

*De winnaar krijgt persoonlijk bericht. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Het is mogelijk dat het gefotografeerde product niet overeen komt met de omschrijving. Deze actie is geldig t/m 30 september 2014.

Borculo
Postbus 10, 7270 AA Borculo
Needseweg 7, 7271 AB Borculo
T (0545) 483 483 F (0545) 481 900

Winterswijk
Postbus 10, 7270 AA Borculo
Beatrixpark 26, 7101 BN Winterswijk
T (0543) 516 149 F (0545) 481 900

info@ovm.nl
www.ovm.nl

