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Zorgeloze zomer

Compleet uit de brand

Naderend pensioen

5 tips over accu’s

Restaureren als passie
Sommige mensen rollen door een samenloop van omstandigheden in het vak 

waar hun passie blijkt te liggen. Zo verging het ook Harry Timmen, restaurator 

in Borculo en al jaren enthousiast lid van OVM Onderlinge Verzekeringen.  

Harry was eigenlijk opgeleid voor het onderwijs, maar toen hij begin jaren 

‘80 de arbeidsmarkt betrad, was daar nauwelijks werk te vinden. Na vele 

sollicitatiepogingen besloot hij een andere route te kiezen. Via het arbeidsbureau 

kon hij een paar weken meedraaien bij een restaurator. “Dat was wel iets voor 

mij, ik heb altijd graag met mijn handen gewerkt. Als restaurator gebruik je veel 

verschillende technieken en krijg je allerlei objecten te restaureren. Die variatie 

beviel me heel goed.” 

[Lees verder op pagina 8]

Loopt uw hypotheek-
rente binnen nu en 
een paar jaar af?  
Lees dan ons artikel op pagina 5  

of neem contact op met John Pots, 

via (0545) 483483. Wij informeren  

u graag. 

Het nieuwe huwelijks-
recht en de eigen 
woning: hoe zit dat?  
Op pagina 5 van dit magazine geeft  

Mr. H.A. Kraayenhof, notaris in Borculo, 

een toelichting op dit onderwerp. 



Tips voor een zorgeloze  zomer
leven

Begint het bij u ook al te kriebelen? Gaat u deze zomer een mooie reis naar het 

buitenland maken? Of zoekt u het vertier dichter bij huis? Wat u ook gaat doen, 

wij hebben een aantal handige tips verzameld om uw zomervakantie zo zorgeloos 

mogelijk te maken. 

Bijzondere 
sporten zijn niet 
zomaar verzekerd
 

Bij reisverzekeringen zijn de risico’s 

van bepaalde sporten niet standaard 

gedekt. Dat geldt bijvoorbeeld voor 

duiken, bergbeklimmen, kitesurfen en 

skiën. Wilt u tijdens uw vakantie toch 

zo’n bijzondere sport beoefenen? Dan 

moet u daar een extra verzekering 

voor afsluiten. Wij adviseren u graag, 

ook als u vragen heeft over wat 

wel en niet onder uw bestaande 

reisverzekering valt. 

Met een digitaal fietsslot heeft 
u geen sleutel meer nodig  
 

Wordt het een fietsvakantie deze zomer? Neemt u fietsen mee achterop de 

auto? Of wilt u er gewoon regelmatig een dagje met de fiets op uit? Dan is 

er een nieuw middel om te voorkomen dat uw tweewieler gestolen wordt: 

het digitale fietsslot. 

Een digitaal fietsslot – ook wel ‘elektronisch slot’ of ‘smartlock’ genoemd 

– is verbonden met het internet. Om het te bedienen heeft u geen sleutel 

nodig; dat doet u met een app op uw smartphone. Via deze app kunt u 

uw fiets ook altijd terugvinden, bijvoorbeeld als u niet meer precies weet 

waar u hem had achtergelaten. En bent u uw smartphone kwijt, of is de 

batterij leeg? Dan kunt u het slot altijd nog openen door op het slot zelf een 

persoonlijke code in te voeren. 

Welke sloten zijn goedgekeurd?

Om op grond van uw fietsverzekering in aanmerking te komen voor een 

schadevergoeding wanneer uw fiets wordt gestolen, moet uw digitale slot 

minimaal zijn goedgekeurd voor ART-categorie 2. Gelukkig zijn er al diverse 

smartlocks op de markt die aan deze eis voldoen. Op www.stichtingart.nl 

kunt u checken welke dat zijn.  



leven

Tips voor een zorgeloze  zomer

Heeft u nog vragen over uw naderende vakantiereis, of over reisverzekeringen in 

het algemeen? De Onderlinge helpt u graag. 

Is uw vakantie met de caravan 
of camper altijd goed verzekerd?  
 

Veel mensen denken dat hun doorlopende reisverzekering ook het hele jaar 

geldt voor hun eigen (sta)caravan, camper, recreatiewoning of boot. Dat is 

helaas lang niet altijd zo. Een doorlopende reisverzekering geeft meestal alleen 

dekking tijdens geboekte reizen. Daarom 

kunt u bij de meeste reisverzekeringen 

kiezen voor een aanvullende module 

‘Recreatiedekking’. Die biedt dekking 

tijdens uw heen- en terugreis naar (of 

met) uw eigendom en het verblijf in uw 

eigendom. Let op: deze dekking geldt 

alleen binnen Nederland.

Annuleringsverzekering: waar moet u op letten?
Een goede annuleringsverzekering 

is eigenlijk net zo belangrijk als een 

reisverzekering. Het is al vervelend 

genoeg als uw reis niet door kan gaan 

wegens privéomstandigheden, zoals 

ziekte of een sterfgeval in de familie. Nog 

vervelender wordt het als zo’n situatie u 

ook nog eens veel geld kost, doordat u 

de reissom gewoon moet betalen. 

Tijdelijk of doorlopend? 

U kunt kiezen uit twee typen 

annuleringsverzekeringen: tijdelijk 

en doorlopend. De tijdelijke variant 

kan handig zijn als u niet zo vaak de 

spreekwoordelijke koffers pakt. Maar 

gaat u jaarlijks vaker een aantal dagen 

op reis, dan bent u al gauw voordeliger 

 

uit met een doorlopende annulerings-

verzekering. Die heeft als extra pluspunt 

dat u hem maar één keer hoeft af te 

sluiten en vervolgens het hele jaar door 

verzekerd bent. Welke variant u ook 

kiest, zorg ervoor dat u de annulerings-

verzekering heeft afgesloten binnen 7 

dagen na het boeken van uw vakantie. 

Bent u te laat, dan bestaat het risico dat 

u bij annulering niets vergoed krijgt.

Met twee gezinnen op vakantie? 

Stel, twee gezinnen willen samen op 

vakantie gaan, maar in een van de 

gezinnen doet zich een sterfgeval voor. 

Dan is de kans groot dat beide gezinnen 

de vakantie willen annuleren. Helaas 

geeft de annuleringsverzekering  

 

van het tweede gezin daar normaal 

gesproken geen dekking voor. 

In dat gezin is immers niemand 

overleden. Bij de SOM wordt een 

uitzondering gemaakt voor dit soort 

situaties. Als het getroffen gezin 

een annuleringsverzekering heeft en 

deze doet een uitkering, dan krijgt 

het andere gezin ook een vergoeding 

(uiteraard mits dit tweede gezin een 

annuleringsverzekering bij ons heeft). 

Dus heeft u plannen om met een  

ander gezin op vakantie te gaan?  

Zorg er dan voor dat beide gezinnen  

een annuleringsverzekering hebben. 

Noodgeval op reis? 
Gelukkig verlopen verreweg de meeste 

vakantiereizen zonder problemen. Maar 

soms gaat er toch ineens iets flink mis. 

En als er zoiets gebeurt, is er meestal 

geen tijd te verliezen. Daarom is het goed 

om te weten wat u te doen staat. 

Bel direct de SOM Helpservice!

Bij noodgevallen op reis kunt u altijd een 

beroep doen op de SOM Helpservice, 

via telefoonnummer (+31) 20 65 15 918. 

Dat moet u in elk geval direct doen in de 

volgende situaties:

• bij ziekenhuisopname, ongeval of ziekte

• als u door omstandigheden eerder 

moet terugkeren van vakantie

• als u met uw auto, caravan of camper 

niet verder kunt

Wij hopen uiteraard dat u de SOM 

Helpservice niet nodig heeft en wensen u 

alvast een prettige reis! 



verhaal

De Onderlinge: juist in deze tijd

Compleet uit  
de brand
Trees van Domburg woont met haar 

man Teun in het Zuid-Hollandse 

Driebruggen. Beiden zijn trouwe 

en enthousiaste leden van een 

onderlinge. Vooral sinds die brand in 

huis, vlak voor de feestdagen. 

“Het gebeurde op 19 december”, vertelt 

Trees. “We hadden gegourmet met 

het hele gezin. Om half elf gingen we 

naar bed. We hadden de stekkers van 

het gourmetstel en de kerstverlichting 

uit het stopcontact gehaald, maar 

waarschijnlijk was er al tijdens het 

gourmetten iets misgegaan met 

een stekkerdoos of zo. Kortsluiting 

misschien? We zullen het nooit precies 

weten. Hoe dan ook, rond half één 

schrok ik wakker van een vreemde 

geur. Ik ging snel naar beneden en toen 

was er in de kamer al een flinke brand 

ontstaan.”

Hart onder de riem

Nadat de brandweer de brand had 

geblust, brachten de bewoners de nacht 

door bij hun zoon. We zijn onwijs goed 

geholpen door de Onderlinge. De expert 

die de schade kwam opnemen was een 

heel aardige man die ons echt op ons 

gemak stelde. Zelfs de directeur van 

onze Onderlinge kwam diezelfde dag 

nog langs om ons een hart onder de 

riem te steken. Geweldig vond ik dat.” 

Geen gezeur

De brandschade bleek uiteindelijk mee 

te vallen maar de rookschade was 

enorm. “We hebben twee maanden 

ergens anders moeten wonen. Maar 

uiteindelijk kregen we alle schade 

vergoed, en dat helemaal zonder gezeur. 

Wat ik trouwens ook mooi vind aan de 

Onderlinge, is dat ze veel toegankelijker 

zijn dan die grote maatschappijen die 

maar aan het fuseren en overnemen 

zijn.” Tot aan die dramatische nacht 

hadden Trees en Teun alleen de 

brandverzekering van de Onderlinge. 

“Maar van lieverlee hebben we ook 

al onze andere verzekeringen daar 

ondergebracht. Ik heb begrepen dat 

onze kinderen dat inmiddels ook hebben 

gedaan. Gelijk hebben ze!” 

U weet het: de Onderlinge is een 

bijzondere verzekeraar. Als u bij 

ons een brandverzekering heeft 

afgesloten, bent u lid van een 

vereniging. En als leden bepalen we 

samen de koers die we varen.

In een wereld waarin online communicatie 

steeds dominanter wordt, is het 

prettig om voor uw verzekeringen een 

contactpersoon in de buurt te hebben die 

u altijd gewoon kunt bellen en waar u nog 

zonder afspraak binnen kunt lopen. Een 

betrokken en deskundig adviseur die uw 

taal spreekt en desgewenst ook graag  

 

 

 

 

 

 

 

even persoonlijk bij u langs komt. Want bij 

de Onderlinge doen we er alles aan om 

onze leden elke zorg over verzekeringen 

uit handen te nemen. Een mooi voorbeeld 

is het verhaal van mevrouw Trees van 

Domburg, die uitlegt waarom zij al jaren 

een hartstochtelijk ambassadeur van een 

onderlinge is.   



nieuws
Hypotheken en verzekeringen

Naderend pensioen: 
blijft uw hypotheek betaalbaar?

Einde rentevastperiode in zicht en nu al  
profiteren van de lage hypotheekrente?

Als u met pensioen gaat, verandert er 

veel in uw leven. Ook in uw financiële 

situatie. U krijgt geen salaris meer, maar 

een AOW-uitkering plus een eventueel 

ouderdomspensioen en/of lijfrente-

uitkeringen. Hoewel u waarschijnlijk 

minder inkomstenbelasting gaat 

betalen, zien we in veel gevallen dat het 

besteedbaar inkomen toch lager uitvalt. 

Dat kan lastig zijn, zeker wanneer u na 

uw pensioendatum nog maandelijks een 

hypotheek moet betalen.

Wilt u ook rust en zekerheid?

Ligt uw AOW-leeftijd nog meer dan 

10 jaar in de toekomst? Dan is het 

oversluiten van de hypotheek misschien 

wel een mooie oplossing. U krijgt dan 

een nieuwe 30-jarige looptijd en kunt 

kiezen uit de huidige lage marktrentes. 

Dus wilt u bij het bereiken van uw 

pensioen ook rust en zekerheid over de 

hypotheek? Bel ons om een afspraak te 

maken voor een deskundig advies. 

Loopt uw hypotheekrente binnen nu en 

een paar jaar af? Dan is het verstandig 

om nu al naar alternatieven te kijken, 

zeker gezien de lage rentestanden van 

dit moment. Kiest u voor oversluiten? 

Dan kunt u de eenmalige kosten 

die daarmee gepaard gaan vaak 

meefinancieren in uw nieuwe hypotheek. 

Deze kosten zijn bovendien eenmalig 

fiscaal aftrekbaar, mits het gaat om 

een hypotheek voor de eigen woning. 

Let wel: de rentekosten van zo’n 

aanvullende lening zijn dan weer niet 

aftrekbaar.

Ook voordelig voor u?

Benieuwd of u ook voordeel 

kunt hebben van de huidige lage 

hypotheekrente? Neem contact met 

ons op om een afspraak te maken voor 

een deskundig hypotheekadvies en een 

reële, heldere berekening.   

Huwelijk: enkele 
gevolgen van de 
nieuwe wet
Sinds 1 januari 2018 geldt een nieuw 

huwelijksrecht. Bij een huwelijk 

wordt privébezit niet automatisch 

gemeenschappelijk. Staat een woning 

op naam van een van de partners, dan 

blijft dit zo.

Bijleenregeling

Voor de toepassing van de 

zogenaamde Bijleenregeling blijft de 

eigenwoningreserve bij de partner op 

wiens/wier naam de woning staat. 

Deze partner heeft ook recht op de 

totale overwaarde als de woning 

wordt verkocht. Kiest u voor een 

gemeenschap van goederen, dan moet 

u eerst huwelijkse voorwaarden maken 

via de notaris. Gevolg is dan dat de 

eigenwoningreserve en de overwaarde 

aan beide partners toekomen.

Eigen investeringen in woning

Heeft een van de partners meer geld 

gestoken in de woning en een vordering 

op de andere partner, dan heeft het 

aangaan van een huwelijk een vervelend 

gevolg: deze vordering ‘verdampt’ dan 

voor een deel. Dit is momenteel alleen 

te voorkomen door vóór het aangaan 

van het huwelijk voorwaarden te maken 

via de notaris. 

Advies

Voorkom ongewenste gevolgen:  

laat u goed voorlichten door de notaris 

voordat u gaat trouwen. 



advies Zorgeloos genieten van  
nieuwe technologie

Zonnepanelen, e-bikes, smartphones, tablets, hoverboards... Het zijn allemaal 

geweldige uitvindingen van deze tijd. Maar met al die nieuwe technologie  

halen we ook nieuwe risico’s in huis. 

Hoe doe ik dit?

Hoe veilig zijn 
zonnepanelen?
Zonnepanelen leveren gratis groene 

energie, maar ze kunnen ook 

beschadigd raken of zelfs brand 

veroorzaken. Met het toenemen van 

het aantal zonnepanelen zien we dat 

er de laatste jaren ook meer van dit 

soort schades worden gemeld. Vooral 

branden die worden gelinkt aan de 

aanwezigheid van zonnepanelen komen 

steeds vaker voor. 

Ondeugdelijke installaties

Als zonnepanelen een verhoogd 

brandrisico met zich meebrengen, 

komt dat vaak doordat ze niet op de 

juiste manier zijn geïnstalleerd. Gezien 

het toenemende aantal schades lijkt 

het logisch dat verzekeraars hiervoor 

met aanvullende regels zullen komen. 

Dat zou zich kunnen vertalen in 

hogere premies voor woningen waar 

zonnepanelen op het dak liggen. 

Het kan er ook toe leiden dat er 

strengere eisen worden gesteld aan 

zonnepanelen en de installatie ervan.  

Neem het zekere  

voor het onzekere

Bent u van plan zonnepanelen te laten 

plaatsen op uw woning? Let er dan op 

dat u het werk laat uitvoeren door een 

vertrouwde installateur. Liggen er bij u 

al zonnepanelen op het dak en twijfelt u 

aan de kwaliteit van de installatie? Laat 

er eens een expert grondig naar kijken. 

Want of schade nu gedekt is door de 

verzekering of niet: géén schade is 

altijd beter! 

Brand door batterijen
Ook in smartphones, tablets en 

speelgoed als hoverboards zitten 

accu’s, oftewel batterijen. Die zijn een 

stuk kleiner dan die van de e-bike, 

maar zeker niet ongevaarlijk. Steeds 

meer branden worden veroorzaakt 

door batterijen die oververhit raken en 

ontvlammen. Dat komt vaak doordat ze 

te lang worden opgeladen of doordat  

 

voor het opladen niet de juiste oplader 

wordt gebruikt. Vooral de veelgebruikte 

lithium-ionbatterijen zijn in zulke 

gevallen brandgevoelig. Naar schatting 

ontstaat er in Nederland minstens twee 

keer in de week brand doordat lithium-

ionbatterijen vlam vatten. Alle reden 

dus om zorgvuldig om te gaan met het 

opladen van al die batterijen in ons huis! 

Over e-bikes en 
brandgevaar
E-bikes worden aangedreven door 

grote, krachtige accu’s. Als zo’n accu 

in brand vliegt of zelfs explodeert, kan 

dat leiden tot flinke schades. Wat kunt 

u eraan doen om dat te voorkomen? 

Hier volgen enkele tips. 

Weet wat u koopt

Laat u goed informeren over wat 

belangrijk is en maak dan pas een 

keuze. 

Kies voor kwaliteit

Een goedkope accu is vaak ook een 

‘gevaarlijke’ accu. 

Gebruik de lader  

die bij de accu hoort

Bij gebruik van andere laders kan de 

accu beschadigen of oververhit raken 

en vlam vatten. 

Laad de accu niet te lang op

Haal de accu van de lader zodra hij 

vol is. Dat voorkomt brandgevaar en 

verlengt de levensduur. 

Laat een accubrand  

geen ramp worden

Bel de brandweer en probeer intussen 

de brandende accu met zand te 

blussen. 



voordeel

Puzze l  mee  
en maak kans op een culinaire vaartocht voor  
2 personen door de Amsterdamse grachten!  
Vul de antwoorden op onderstaande vragen in en ontdek het
woord dat in de gekleurde vakjes staat. Ga voor 31 augustus 2019
naar www.onderlingenieuws.nl* en vul hier uw gegevens en de
oplossing in. Wie weet wint u deze prijs en vaart u binnenkort  
door de Amsterdamse grachten!** 

1. Waarmee kunt u een accubrand blussen? 

2. Wanneer belt u direct met SOM Helpservice? 

3. Waarmee kunt u onder andere uw AOW-uitkering aanvullen?

4. Waardoor kunnen branden in batterijen ontstaan? 

5. Waarmee is een digitaal fietsslot verbonden? 

*  Vul www.onderlingenieuws.nl in de adresbalk van uw browser in.
** De winnaar krijgt persoonlijk bericht. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Deze actie is geldig t/m 31 augustus 2019.

Bij de Onderlinge laten we onze leden graag profiteren 

van leuke aanbiedingen en aantrekkelijke kortingen. Voor 

iedere uitgave van ONS magazine gaan we op zoek naar 

voordeeltjes waarmee we onze leden blij kunnen maken. 

Ons voordeel
Uw lidmaatschap levert 
u meer op dan u denkt

Bourgondisch genieten in Valkenburg!

Info & reserveren www.goedverblijf.nl/Onsonderlinge119 • telefonisch 085 - 489 90 19 (ma t/m vrij: 09.00 - 
17.30 uur, za: 10.00 - 16.00 uur) • zoek- & boekcode Onsonderlinge119 • Genoemde prijs is per persoon o.b.v. 2 personen per 
kamer, excl. Toeristenbelasting á €3,- p.p.p.n. en €9,50 reserveringskosten per boeking • Te boeken t/m 20-12-2019.

*Van 13 juli t/m 1 september en van 18 november t/m 20 december vanaf €112,- p.p. In deze periodes bij aankomst op vrijdag & zaterdag: toeslag €16,50 p.p.

Geniet van de prachtige 

heuvellandschappen van Limburg en 

overnacht in het gastvrije viersterren 

Hotel Atlanta. Het hotel is gunstig 

gelegen direct aan de rand van 

Valkenburg. Op slechts 1 minuut 

wandelen ligt het centrum met gezellige 

winkels, restaurants, terrasjes, de rivier 

de Geul en historische gebouwen die 

het straatbeeld van Valkenburg typeren.

• Welkomstdrankje

• 2x overnachting 

• 2x uitgebreid ontbijtbuffet

• 2x heerlijk 4-gangen diner

• 25% korting op Thermae 2000

• VIP pas Maasmechelen Village  

(10% korting in 9 boetieks naar keuze 

of een VIP-gift tijdens de uitverkoop)

• Gratis toegang Holland Casino

• 10% korting op fietshuur

• Korting op entree GaiaZOO

€ 106*,-

Adviesprijs:
€ 198,-

per persoon

Lezersprijs vanaf:

Goedverblijf.nl
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Alles wat door een deur kan

Op het geslaagde voorproefje volgde 

een gedegen opleiding, waarna Harry 

in 1985 zijn eigen atelier begon. Daar 

restaureert hij sindsdien de meest 

uiteenlopende objecten, met een focus 

op aardewerk. “Ik ben gespecialiseerd 

in Delfts aardewerk, zowel blauw als 

meerkleurig, maar ik doe ook porselein 

en andere gebakken voorwerpen. Verder 

restaureer ik kleinere kunstvoorwerpen, 

lijsten en schilderijen. Eigenlijk alles 

wat door een deur kan, behalve kasten 

en meubels.” Soms behelst een 

restauratie het zorgvuldig reinigen van 

een voorwerp, maar Harry is ook zeer 

bedreven in het onzichtbaar wegwerken 

van beschadigingen en andere 

onvolkomenheden. Zelfs objecten die 

helemaal in scherven zijn gevallen, weet 

hij in volle glorie te herstellen.

Tevreden leden

Harry en zijn gezin zijn al jaren verzekerd 

bij OVM Onderlinge Verzekeringen, tot 

volle tevredenheid: “In de loop der jaren 

hebben we langzamerhand al onze 

verzekeringen bij hen ondergebracht. 

Wat mij erg bevalt aan de Onderlinge 

is het persoonlijke. Je praat echt met 

mensen, je zit niet achter een scherm om 

even een verzekeringetje af te sluiten. 

Ze nemen alle plussen en minnen met je 

door. En is er iets aan de hand, dan bel 

je en wordt het binnen de kortste keren 

geregeld. Gelukkig, want we hadden vier 

zonen in huis, dus we hebben nog wel 

eens wat schade gehad....”

Alles onder één dak

Een groot voordeel van de Onderlinge is 

wat Harry betreft het feit dat hij er voor 

alles terecht kan. “Ze hebben alles onder 

één dak, dat is makkelijk. Mijn vrouw 

heeft laatst zelfs een adviesgesprek 

gehad over de hypotheek, daar hebben 

ze ook een expert voor in huis. Dat 

is goed bevallen, het was een helder 

verhaal.“ Als lid van OVM Onderlinge 

Verzekeringen is Harry een trouw 

bezoeker van de ledenvergaderingen. 

“Dat zijn altijd interessante 

bijeenkomsten. Je kunt je mening geven 

en krijgt een goed beeld van hoe het met 

de cijfers zit. Die openheid spreekt me 

aan.”

Emotionele waarde

Tot slot: krijgt Harry als restaurator 

zelf eigenlijk wel eens opdrachten via 

verzekeraars? “Dat komt niet zo heel 

vaak voor, eigenlijk alleen als er sprake  

is van een hoge emotionele waarde.  

Zo kreeg ik laatst via een tussenpersoon 

nog een keer een antieke spiegel die 

van de muur was gevallen. Die heb ik 

helemaal hersteld, inclusief de lijst en het 

facetgeslepen glas dat gebroken was. 

Hij zag er weer keurig uit. De eigenaar 

was er erg blij mee.” 

Voor meer informatie over Harry Timmen 

en zijn restauratie-atelier:  

www.timmen.nl 

De ‘Brandkaste’ gaat dit jaar voor Duurzaamheid
Al sinds de eerste editie in 2017 is de 

‘Brandkaste’, een initiatief van OVM 

Onderlinge Verzekeringen, een succes 

gebleken. Onze leden kwamen met 

allerlei mooie ideeën om invulling 

te geven aan de doelstelling van 

dit fonds. Vandaar dat we hebben 

besloten het initiatief dit jaar weer een 

vervolg te geven. 

We hebben de ‘Brandkaste’ destijds 

in het leven geroepen omdat we het 

belangrijk vinden kleine maatschappelijke 

doelen in onze naaste omgeving 

financieel te steunen. Elk jaar storten we 

een bedrag in het fonds, afhankelijk van 

de winst, en bepalen we een thema. Dit 

jaar is het thema Duurzaamheid.

Waarom Duurzaamheid?

Onze maatschappelijke betrokkenheid 

is gericht op het hier en nu, maar 

zeker ook op de toekomst. We willen 

immers allemaal dat onze kinderen 

en kleinkinderen later kunnen leven in 

een prettige en gezonde omgeving. 

Samen kunnen we er van alles aan doen 

om ervoor te zorgen dat onze wereld 

leefbaar blijft. 

Heeft u een goed idee?

Heeft u een idee voor een project 

dat kan bijdragen aan een duurzame 

toekomst? Zoals een maandelijkse 

opruimactie in de wijk of een 

informatiemarkt over zonnepanelen? 

Dan kunt u tot uiterlijk 15 september 

2019 uw plan indienen bij de ledenraad, 

via ledenraad@ovm.nl. De ledenraad zal 

alle inzendingen zorgvuldig beoordelen 

en bepalen welke voorstellen worden 

beloond met een bijdrage. Let op: 

verenigingen worden met nadruk 

uitgenodigd om ook met suggesties en 

plannen te komen. Want samen werkt 

het nóg beter. 

Kijk op www.ovm.nl/brandkaste voor 

meer informatie en spelregels. 
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