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Even terugblikken op 2019 en 
vooruitkijken naar het nieuwe jaar
Het jaar zit er bijna op, 2020 staat voor de deur. In deze uitgave kijken we nog 

even terug naar 2019 en blikken we alvast vooruit op het nieuwe jaar. 

Stevige groei

OVM Onderlinge Verzekeringen heeft een uitstekend jaar met een stevige groei  

achter de rug. Er waren geen grote calamiteiten, zoals die verwoestende storm van 

18 januari vorig jaar. Verder mochten we flink wat nieuwe klanten verwelkomen.  

Dat zorgde voor een stijging van het aantal polissen, terwijl ook het totaal verzekerde 

bedrag een sprong voorwaarts heeft gemaakt. Een andere positieve ontwikkeling is 

het goede beleggingsrendement. Het heeft onze positie verder versterkt. 

[Lees verder op pagina 8]

Overstappen of niet?

Voorkom waterschade

Denk aan je winterbanden

ONS voordeel

Past uw 
zorgverzekering 
nog bij u?
Neem contact met ons op via 

(0545) 483 483 of info@ovm.nl. 

Wij checken het graag voor u. 



Het ‘zorgverzekeringsseizoen’   is weer aangebroken
leven

Ook flink besparen  
op uw overlijdensrisico?

#1
Het eigen risico blijft gelijk

Het eigen risico – oftewel het bedrag 

dat u per jaar zelf moet betalen voor 

bijvoorbeeld zorg en behandeling 

in het ziekenhuis, medicijnen en 

geestelijke gezondheidszorg – blijft 

voor 2020 gelijk aan het afgelopen 

jaar: 385 euro. Daarmee houdt het 

kabinet zich aan een belofte uit het 

regeerakkoord. Als deze belofte 

consequent wordt nagekomen, blijft 

het eigen risico ook in 2021 nog 

ongewijzigd. 

Let op: als u geen 

gezondheidsklachten heeft of 

verwacht, kunt u overwegen uw eigen 

risico te verhogen tot maximaal 885 

euro. Dat scheelt in de premie, maar 

het is uiteraard wel iets om eerst goed 

over na te denken.

#2
De premie stijgt

Op Prinsjesdag liet het kabinet weten 

dat de gemiddelde maandpremie voor 

de basisverzekering waarschijnlijk 

met iets meer dan 3 euro zal stijgen. 

Dat betekent dat u volgend jaar zo’n 

37 euro meer gaat betalen, en dat de 

gemiddelde zorgverzekering in 2020 

ongeveer 118,50 euro gaat kosten (nog 

afgezien van eventuele aanvullende 

verzekeringen). 

Op het moment dat we dit schrijven, zijn 

de definitieve premies nog niet allemaal 

bepaald door de zorgverzekeraars. Als 

het goed is, hebben zij dat uiterlijk op 12 

november jongstleden gedaan.

Er zijn van die dingen in het leven die jaarlijks terugkomen, met de  

regelmaat van de klok. Neem de zorgverzekering. Tegen het einde  

van elk jaar doen veel verzekeraars hun best om u te verleiden tot een  

overstap. Zij beloven bijvoorbeeld dat u bij hen voordeliger uit bent,  

of een dekking kunt krijgen die beter bij u past. 

Waarom die storm ieder jaar rond deze tijd uitbreekt? Dat heeft te maken met een cruciale datum die in zicht komt: 31 december is 

de laatste dag waarop u uw huidige zorgverzekering nog kunt opzeggen of wijzigen. Vervolgens heeft u tot en met 31 januari 2020 

om een nieuwe zorgverzekering te kiezen en af te sluiten.

Overstappen  
of niet?
In bepaalde gevallen kan 

overstappen naar een andere 

verzekeraar een goed idee zijn. 

Bijvoorbeeld als er veranderingen zijn 

in uw gezins- of gezondheidssituatie. 

Maar ook aanpassingen in de wet- 

en regelgeving kunnen reden zijn om 

een overstap te overwegen. Met het 

oog daarop geven wij u een overzicht 

van de voornaamste wijzigingen 

die dit jaar in de Miljoenennota op 

Prinsjesdag bekend zijn gemaakt.
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leven

Het ‘zorgverzekeringsseizoen’   is weer aangebroken

Zijn al uw verzekeringen nog op orde?
Laa t  h e t  ch e cken !
Wat voor uw zorgverzekering geldt, geldt natuurlijk ook voor uw woonhuis-, auto- 

en andere verzekeringen: door veranderingen in uw persoonlijke situatie kan het 

nodig (of in ieder geval verstandig) zijn om uw bestaande polissen aan te passen. 

Laat daarom uw polissen regelmatig controleren door een van onze experts. Bel 

uw Onderlinge om een afspraak te maken. Dan weet u zeker dat het goed zit. 

Heeft u ooit een overlijdensrisicoverzekering afgesloten, bijvoorbeeld in combinatie met een hypotheek? Dan is er een kans 

dat u daarvoor meer betaalt dan nodig is. Het is namelijk mogelijk dat de premies tussentijds zijn gedaald, en in dat geval kan 

oversluiten heel aantrekkelijk zijn. Afhankelijk van de resterende looptijd kan het zelfs een besparing tot duizenden euro’s met 

zich meebrengen. Benieuwd hoe het in uw geval zit? Neem contact op met uw Onderlinge, dan kijken we er samen naar. 

#3
De zorgtoeslag gaat 
ook omhoog

De zorgtoeslag – een 

tegemoetkoming vanuit 

de Belastingdienst om de 

zorgverzekering voor iedereen 

betaalbaar te houden – stijgt in 

2020 meer dan de zorgpremie. 

Voor 2020 stijgt de maximale 

zorgtoeslag met 67 euro voor 

alleenstaanden en met 95 euro voor 

meerpersoonshuishoudens. 

Let wel: alleen mensen met lagere 

inkomens komen in aanmerking voor 

de zorgtoeslag. 

#4
De basisverzekering gaat 
meer vergoeden

Het basispakket van de 

zorgverzekering wordt in 2020 

uitgebreid met onder meer nieuwe 

medicatie tegen kanker en een nieuw 

middel tegen Multiple Sclerose (MS). 

En wat  
gaat ú doen?
Heeft u het idee dat u erop vooruit 

kunt gaan door over te stappen naar 

een andere verzekeraar? Er gaat niets 

boven een persoonlijk en deskundig 

advies. En daarvoor kunt u gewoon 

terecht bij uw eigen Onderlinge 

verzekeraar. Loop gerust even binnen of 

pak de telefoon. Wij denken graag met 

u mee over de zorgverzekering die het 

beste bij u past. 

#3 #4



huis De haard kan weer aan! 
Waar moet u aan denken?

Een open haard of houtkachel zorgt 

‘s winters voor extra gezelligheid in 

het interieur. Maar er zijn ook risico’s 

aan verbonden. Daarom geven we 

u graag een aantal tips om veilig en 

verantwoord te stoken.

Laat uw schoorsteen 
jaarlijks vegen
In een schoorsteen met veel 

roetaanslag (‘creosoot’) kan 

brand ontstaan. Laat daarom uw 

schoorsteen minstens eens per jaar 

vegen, bij voorkeur door een ASPB-

schoorsteenveger. Vraag na het vegen 

om een ondertekend bewijs voor de 

verzekering. 

Kies uw brandstof met zorg
Een kachel of open haard brandt het 

best met droog, harsvrij hout of een 

speciaal voor houtkachels gemaakte 

brandstof. Het stoken van andere 

materialen kan leiden tot verstopping 

van de schoorsteen. Bovendien is 

droog hout beter voor het milieu. 

Zorg voor goede ventilatie
Een kachel of open haard heeft lucht 

nodig om goed te kunnen branden. 

Daarnaast kan bij het stoken het 

reukloze en zeer giftige koolmonoxide 

(CO) ontstaan. Zorg daarom voor 

goede ventilatie en plaats een CO-

melder.

Stook schoon: gebruik de 
Zwitserse methode
De Zwitserse stookmethode zorgt 

ervoor dat u snel en eenvoudig 

een mooi vuur krijgt, zonder veel 

schadelijke rook te veroorzaken. 

Google maar eens op ‘Zwitserse 

methode’, dan vindt u meerdere sites 

met uitleg. 

Rieten dak? Wees extra 
voorzichtig bij vorst! 
Als het buiten langere tijd flink vriest, 

kunnen rieten daken te droog worden 

om met een gerust hart hout te 

stoken in huis. Eén vonkje vanuit de 

schoorsteen kan dan al brandgevaar 

opleveren. Iets om goed in de gaten te 

houden dus. 

Voorkom waterschade: houd uw 
dakgoten schoon

Stroomt er na een zware regenbui veel water langs de regenpijp, de buitenmuur 

of over de rand van de dakgoot? Dan is de kans groot dat het water niet goed 

wordt afgevoerd. Zo kan er een lekkage ontstaan die waterschade veroorzaakt. 

De gevolgschade is in principe gedekt door de verzekering, tenzij er sprake is van 

achterstallig onderhoud. Maak dus minstens eens per jaar uw dakgoten schoon. U 

kunt de goten of regenpijpen ook preventief afdekken met een bladvanger; een soort 

gaas om bladeren en ander vuil op te vangen.



huis

Een woninginbraak levert meer narigheid 

op dan gestolen eigendommen. 

Het is een gebeurtenis die ook een 

flinke emotionele impact heeft. En 

zeker in deze tijd van het jaar, als de 

nachten langer zijn, zijn inbrekers erop 

gespitst om hun kans te grijpen. Wilt 

u het hen extra lastig maken? Stel uw 

medebuurtbewoners dan eens voor om 

samen een speciale WhatsApp-groep 

in het leven te roepen. Zo kunt u samen 

een oogje in het zeil houden en elkaar 

waarschuwen als u iets verdachts ziet. 

Er zijn wijken in 

Nederland waar 

het aantal inbraken 

dankzij zo’n 

WhatsApp-groep 

met ongeveer de 

helft is gedaald! 

Samen werken aan een veilige buurt

Veel spaargeld thuis 

bewaren? Niet doen!
 

In deze tijden van lage rentes kan 

het verleidelijk zijn om uw spaargeld 

maar gewoon weer ouderwets thuis 

onder de matras te bewaren. Toch is 

dat een slecht idee, want cash geld is 

maar in beperkte mate verzekerbaar. 

Dat geldt overigens ook voor sieraden 

en andere kostbaarheden. Als alles 

gestolen wordt of op een andere manier 

verloren gaat, is de kans groot dat u 

van de verzekering maar een deel van 

de waarde vergoed krijgt. Wees dus 

voorzichtig met wat u wel en niet in huis 

bewaart. 

Phishing – het ‘vissen’ naar persoonlijke 

gegevens via valse e-mails van 

bijvoorbeeld banken – is inmiddels 

een bekend verschijnsel. De meesten 

onder ons weten phishingmails wel te 

herkennen. Minder dan twee procent 

trapt er nog in. Maar toch: als zo’n mail 

naar een half miljoen mensen wordt 

gestuurd, zijn er er nog altijd bijna 

10.000 die zich wel laten bedriegen. 

Wees dus altijd voorzichtig met het 

openen van ‘verdachte’ mails en 

vul nooit zomaar ergens online uw 

gegevens in. 

Nieuw: Tikkie-fraude 

Helaas zitten de digitale oplichters 

niet stil. Zij verzinnen steeds nieuwe 

manieren om nietsvermoedende 

mensen hun geld afhandig te maken. 

Het meest recente voorbeeld van deze 

‘digitale babbeltrucs’ is Tikkie-fraude. 

Dat speelt zich af op Marktplaats, waar 

internetcriminelen verkopers bestelen 

met behulp van een valse Tikkie-app. 

Hoe gaan ze te werk? 

De verkoper wordt benaderd door een 

zogenaamde koper die hem verzoekt 

een cent over te maken om zeker te 

weten dat verkoper te goeder trouw is. 

Het betalingsverzoek komt in de vorm 

van een nep-Tikkie dat de verkoper 

naar een valse bankwebsite lokt. 

Daar moet hij zijn rekeningnummer en 

pincode invullen. Trapt de verkoper 

hierin, dan wordt zijn rekening in no-time 

geplunderd. 

Ons advies: houd uw gegevens voor u 

en verbreek het contact met kopers die 

u niet vertrouwt. 

Pas op voor digitale babbeltrucs



voertuig
Ook zo’n goede band met de winter?

De voordelen van 
Schadegarant

Voor het herstellen van autoschades 

heeft de SOM een samenwerking 

met Schadegarant: een landelijk 

netwerk van ruim 1.500 professionele 

schadeherstellers die óók thuis zijn 

in de nieuwste complexe technieken 

en de luxere merken. Voor u als 

verzekerde bij de Onderlinge brengt 

deze samenwerking meerdere 

voordelen met zich mee:

 Gratis vervangende auto voor de 

duur van de reparatie

 Gratis haal- en brengservice

 Korting op het eigen risico

 4 jaar garantie op de reparatie

 Voor het herstel worden alleen 

originele onderdelen gebruikt

Wilt u meer weten? Wij vertellen u 

graag meer over de voordelen van 

Schadegarant. 

Door blijvende drukte bij 

het CBR (Centraal Bureau 

Rijvaardigheidsbewijzen) krijgen veel 

75-plussers de verlenging van hun 

rijbewijs niet tijdig rond. Dat kan 

ertoe leiden dat mensen onverzekerd 

rondrijden. Om dat te voorkomen, 

hanteert de SOM nu een tijdelijke 

regeling waarmee een bepaalde groep 

75-plussers in aanmerking komt 

voor een automatische verlenging 

met één jaar. Daaraan zijn wel enkele 

voorwaarden verbonden:

 Op het moment dat de 

gezondheidsverklaring wordt 

ingediend, is het rijbewijs nog niet 

verlopen.

 Het huidige rijbewijs is afgegeven 

voor de normale termijn (5 of 10 jaar). 

 Er is geen sprake van beperkende 

rijbewijscodes met een medische 

achtergrond van toepassing. 

Meer weten over deze regeling?  

Neem gerust contact met ons op. 

Met die zachte winters van de 

afgelopen jaren zou je het bijna 

vergeten, maar het is weer zover: de 

winterbanden moeten eronder. Veel 

mensen vinden dat maar een gedoe 

en kiezen voor all seasonbanden 

(ook wel M+S-banden, waarbij 

de afkorting staat voor Modder + 

Sneeuw). Die kun je immers het 

hele jaar door gebruiken en je 

voldoet ermee aan de verplichting 

om in bepaalde landen ‘s winters 

te rijden op ‘banden met winterse 

eigenschappen’. Deze banden zijn 

tegenwoordig te herkennen aan het 

zogenaamde Alpine-symbool.

Naar de sneeuw? Neem het zekere 

voor het onzekere

Let wel: een M+S-band is geen 

winterband. Hij biedt bijvoorbeeld 

minder tractie en zijdelingse grip 

in de sneeuw. Zeker als u echt 

de winterse bergen ingaat, is het 

verstandig om toch voor winterbanden 

te kiezen. Bovendien is in Duitsland 

de regelgeving voor M+S- banden 

aangescherpt. Tot 31 september 

2024 worden die ‘s winters alleen nog 

geaccepteerd als ze voor 31 december 

2017 zijn geproduceerd. Later 

geproduceerde M+S-banden moeten 

voorzien zijn van het Alpine-symbool. 

75-plus en nog geen nieuw rijbewijs?



voordeel

Puzze l  mee  
en maak kans op 2 tickets voor More, museum voor modern 

realisme in het schitterende kasteel in Ruurlo. Aansluitend kunt u 

genieten van een heerlijke lunch bij de Oranjerie.  
Vul de antwoorden op onderstaande vragen in en ontdek het woord 
dat in de gekleurde vakjes staat. Ga voor 28 februari 2020 naar  
www.onderlingenieuws.nl* en vul hier uw gegevens en de  
oplossing in. Wie weet maakt u kans op deze prachtige prijs!

1. Hoe heet het ‘vissen’ naar persoonlijke gegevens via valse e-mails?

2. Via welke app kun je elkaar op de hoogte houden van inbraken in de buurt?

3. Wat maakt het kabinet op prinsjesdag bekend?

4. Door welke weeromstandigheid kunnen rieten daken in de winter te droog worden?

5. Welk symbool staat er op banden met winterse eigenschappen?

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

3 dagen genieten van Limburgse gastvrijheid!

Info & reserveren www.goedverblijf.nl/Onsonderlinge219 • telefonisch 085 - 489 90 19 (ma t/m vrij:
09.00 - 17.30 uur, za: 10.00 - 16.00 uur) • zoek- & boekcode Onsonderlinge219 • Genoemde prijs is p.p. o.b.v. 2 personen per 
kamer, excl. verblijfsbelasting à € 1,75 p.p.p.n. en € 9,50 reserveringskosten per boeking • Te boeken t/m 20-12-2020 
* Aankomst ma t/m do: toeslag: € 10,- p.p en vr. & za.: toeslag € 20 p.p. Aankomst per 1 februari op zo.: € 99 p.p.

In 4-sterren Parkhotel Horst staat 

genieten centraal. Naast het 

binnenzwembad dat u gratis mag 

gebruiken, beschikt het hotel ook over 

een wellness centrum waar u tegen 

betaling kan genieten van twee sauna’s, 

stoombad en luxe wellness lounge.

Vanuit het hotel gaat u makkelijk 

shoppen in Maastricht of Designer 

Outletcenter Roermond. Daarnaast 

geeft de nabijheid van mondaine Duitse 

winkelsteden zoals Düsseldorf, Krefeld 

en Mönchengladbach uw verblijf ook 

nog een internationaal tintje.

• Welkomstkoffie/thee

• 2x overnachting in een 

tweepersoonskamer

• 2x uitgebreid ontbijtbuffet

• 1x heerlijk 3-gangen diner

• Gratis gebruik van het zwembad

• Gratis WiFi & parkeren

€ 99,-*
per persoon

Lezersprijs vanaf:Goedverblijf.nl

*  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 28 februari 2020.
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Premierestitutie

Al met al ziet de situatie er rooskleurig uit. 

Dat zal zich vertalen in een aantrekkelijke 

premierestitutie, zo is de verwachting. 

OVM Onderlinge Verzekeringen werkt 

zonder winstoogmerk, daardoor delen 

de leden sinds jaar en dag mee in de 

winst. De grote storm in 2018 zorgde 

voor een winstdeling van 7 procent, 

terwijl voorgaande jaren meestal zo’n 15 

procent werd uitgekeerd. We verwachten 

over 2019 opnieuw een premierestitutie 

van ongeveer 15 procent te kunnen 

uitkeren. Het bedrag wordt in juli 2020 

aan de leden van de OVM uitgekeerd. 

Ons team is uitgebreid

Het team medewerkers van OVM is 

de afgelopen periode uitgebreid met 

drie nieuwe gezichten. Het zijn Renate 

Rouwenhorst, Linda te Welscher en 

Jeroen van der Linden. Het team 

Particulieren is versterkt om aan te sluiten 

bij de groeiende vraag. Daarmee staat de 

teller nu op 30 personeelsleden. Gerrie 

Bolink vierde haar 20-jarig jubileum, 

zij is actief als teamleider en directie-

assistente.

Wij blijven altijd dichtbij

Met goed bereikbare kantoren in 

Borculo, Winterswijk en Neede is 

de OVM altijd dichtbij. Waar andere 

banken en verzekeraars juist een 

terugtrekkende beweging maken door 

lokale vestigingen te sluiten, kiezen wij 

voor een andere strategie. Als klant 

kunt u bij ons altijd binnenlopen op de 

kantoren voor vragen of advies. Dat 

wordt gewaardeerd en het werpt zijn 

vruchten af. Indien gewenst komen de 

adviseurs overigens ook aan huis. 

Ontwikkelingen

Voor 2020 verwachten we de groei door 

te zetten. Per 1 januari 2020 zijn voor 

particuliere klanten de polisvoorwaarden 

gewijzigd. Dat wil zeggen, ze zijn 

herschreven in makkelijk leesbare en 

daarmee begrijpelijke taal. Het is de 

bedoeling om in de loop van het jaar 

of uiterlijk per 1 januari 2021 ook de 

polisvoorwaarden voor agrarische en 

mkb-klanten te wijzigen.

Brandkaste

Bij OVM Onderlinge verzekeringen 

hechten we waarde aan maatschappelijk 

verantwoord ondernemen. Daarom 

ondersteunen we jaarlijks lokale 

projecten met een financiële bijdrage 

vanuit ‘de Brandkaste’. Dit jaar is het 

thema ‘ duurzaamheid’. De volgende 

verenigingen en organisaties in ons 

werkgebied krijgen volgende maand, 

tijdens de ledenavond, een cheque met 

een geldbedrag tussen de € 250 en € 1500 

overhandigd: Helemaal groen Geesteren, 

Chr. Gemengde Zangvereniging de 

Lofstem Borculo, Erfgoed Klusbrigade 

Winterswijk, KV Olympia ’22 Borculo, 

EHBO Meddo, Verenigingsgebouw Emma 

Ratum, Werkgroep Elim Enschede en 

Crescendo Ratum. 

Ledenavond

De Ledenavond die gepland stond 

in november hebben wij moeten 

verplaatsen. Onverwachts was onze 

gastspreker, voetbalscheidsrechter 

Bas Nijhuis, opgeroepen om in te 

vallen tijdens een wedstrijd in de 

Champions League. Vanwege de grote 

belangstelling, met name ook voor 

gastspreker Bas Nijhuis, hebben wij 

er voor gekozen de ledenavond te 

verzetten. De nieuwe datum voor de 

Ledenavond is op 14 januari 2020 om 

20.00 uur bij HCR Prinsen in Haarlo.  

U kunt zich opgeven via www.ovm.nl/

ledenavond. 

Tot slot bedanken wij en onze collega’s u 

voor de prettige samenwerking in 2019. 

Wij wensen u, naast fijne feestdagen, 

een gezond en schadevrij 2020 toe!

Noud Smit en Ine van Ruth

Directie OVM Onderlinge Verzekeringen. 

Needseweg 7, 7271 AB Borculo | Postbus 10, 7270 AA Borculo 
Marktstraat 13, 7161 DG Neede | (0545) 483 483
Torenstraat 1-02, 7101 DC Winterswijk | info@ovm.nl  www.ovm.nl

Drie nieuwe gezichten
Zoals u kon lezen is ons team 

Particulieren van OVM Onderlinge 

Verzekeringen dit jaar uitgebreid met 

maar liefst drie nieuwe collega’s.  

De drie zijn door de wol geverfd: ze 

hebben allemaal ruim 20 jaar ervaring 

in het verzekeringsvak. U kunt hen 

begroeten aan de balie van ons kantoor in 

Borculo. Renate werkt ook nog één dag in 

de week op het kantoor in Winterswijk. Jeroen van der Linden

Renate Rouwenhorst

Linda te Welscher

Jubileum
Op 1 augustus 1999 

begon Gerrie Bolink 

als medewerker binnendienst bij OVM 

Onderlinge Verzekeringen. Intussen 

heeft zij zich als directieassistente en 

teamleider ontwikkeld tot een vrijwel 

onmisbare spin in het web. We zijn al 

20 jaar blij met haar! 

JAAR IN DIENST




