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ALGEMENE LEDEN- 
VERGADERING



bepalen we 
de koers

Samen 

Geachte relatie,

U weet het: bij OVM Twente bepalen we samen de koers. Die gedeelde 
besluitvorming ligt zelfs vast in onze statuten. Het is een gegeven waarmee we in 
de markt echt uniek zijn. Onze Algemene Ledenvergadering is in dit verband altijd 
een ideale gelegenheid om inzichten uit te wisselen: waar willen we samen heen?

Op donderdag 23 mei aanstaande is het weer tijd voor deze Algemene 
Ledenvergadering. Natuurlijk bent u van harte uitgenodigd. Wij verwelkomen u 
graag vanaf 19.15 uur in het Ontmoetingscentrum in Wierden, voor een boeiende 
avond die we afsluiten met als gastspreker ex-voetbalinternational Hans van 
Breukelen. 

Wellicht handig ter voorbereiding op deze avond: bijgaand vindt u een 
samenvatting van de jaarcijfers die OVM Twente over 2018 boekte. 
Het uitgebreide verslag over het boekjaar 2018, de notulen van de vergadering 
van 23 mei 2018 en een overzicht van de voorgestelde wijzigingen in de statuten 
liggen voor onze leden ter inzage in onze vestigingen in Wierden, Enter en Borne.

Tot slot: om een indicatie te hebben van het aantal bezoekers op 23 mei vragen wij u 
vriendelijk om u aan te melden via onze website www.ovmtwente.nl/aanmelden. 
Bellen of een e-mail sturen mag natuurlijk ook. Mocht u niet in de gelegenheid 
zijn om u aan te melden, dan bent u overigens ook van harte welkom! 

Graag tot ziens op 23 mei!

Met vriendelijke groet,
Jan Erik ter Avest
directeur



Locatie: Ontmoetingscentrum, Spoorstraat 7 in Wierden.
Inloop met koffie vanaf 19:15 uur, start vergadering om 19.30 uur.

AGENDA ALGEMENE  
LEDENVERGADERING 23 MEI 2019

1 Opening door de voorzitter

2 Notulen vergadering van 23 mei 2018

3 Ingekomen stukken en mededelingen

4 Verslag boekjaar 2018 door de directie

5 Voorstel bestemming van het resultaat boekjaar 2018

6 Decharge bestuur

7 Kapitaalbeleid

8 Voorstel wijziging statuten

9 Bestuursverkiezing

10 Rondvraag

11 Sluiting



BALANS 2018 2017

ACTIVA € €

Beleggingen
Vorderingen
Overige activa

7.244.779
133.138

140.266

7.170.006
249.778
84.762

Totaal 7.518.183 7.504.546

PASSIVA   

Eigen vermogen
Technische voorzieningen
Andere voorzieningen
Schulden

6.706.079
31.364

219.495
561.245

6.653.228
26.110

276.487
548.721

Totaal 7.518.183 7.504.546

WINST- EN VERLIESREKENING 2018 2017 

Verdiende premies eigen rekening
Uitgaande herverzekeringspremie
Schaden eigen rekening
Opbrengsten uit bemiddeling
Commissies en winstdeling herverzekeraars
Opbrengsten uit beleggingen
Bedrijfskosten en andere lasten

1.325.899
-879.853
-165.766
801.269
356.414

-6.254
-1.178.488

1.260.533
-834.649
-204.301

741.671
339.418
308.617

-1.129.942

Resultaat voor belastingen 
Belastingen 

253.221
-14.011

481.347
-100.904

Resultaat na belastingen en voor premierestitutie 239.210 380.443

AGENDAPUNT 5: VOORSTEL BESTEMMING VAN HET RESULTAAT BOEKJAAR 2018

Toevoeging aan de overige reserves    
Premierestitutie aan de leden
Belastingeffect premierestitutie
Resultaat boekjaar ten behoeve van de leden  

261.403
-53.588

 31.395

207.815

Totaal 239.210

VERKORTE JAARCIJFERS 2018
OVM TWENTE



Iedereen krijgt in zijn leven wel eens te maken met minder makkelijke tijden. De kunst is het dan om 
jezelf opnieuw uit te vinden, zodat je er toch weer vol voor kunt gaan. Maar hoe doe je dat? Dat beschrijft 
voormalig topkeeper Hans van Breukelen in ‘Maak je comeback’, het boek dat hij schreef met Benno 
Diederiks. Het is mede gebaseerd op ervaringen van Hans van Breukelen zelf. Hij vertelt hoe hij dankzij 
de in het boek beschreven methode de persoonlijke en professionele tegenslag in zijn leven heeft 
overwonnen. 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 23 mei 2019 komt Hans van Breukelen als spreker
‘Maak je comeback’ presenteren. Na afloop krijgt u als lid van OVM Twente een exemplaar van het
boek van ons cadeau. De opbrengst van het boek komt volledig ten goede aan Stichting Overleven
met alvleesklierkanker.

Hans van Breukelen 
Over hoe je tegenslag omzet in nieuwe kansen
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