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Jaarcijfers Onderlinge ’s-Gravenhage 2020 en wijzigingen in de Raad van Commissarissen

Groei in premieomzet en solide solvabiliteit van 173% voor Onderlinge ´sGravenhage
OG richt zich op het aanbieden van producten en diensten voor mensen in de tweede levensfase. De
omzet nam in 2020 met 10% toe tot € 107 miljoen, onder andere door nieuwe productintroducties.
De marktwaarde van de beleggingen steeg met 3,6% tot € 2,9 miljard.
In 2020 daalde de rente sterk door de economische omstandigheden en maatregelen van centrale
banken om de economie te stimuleren. OG heeft risicobeperkende maatregelen getroffen om de
belangen van bestaande leden te borgen. Waaronder een extra voorziening, met als gevolg dat het
resultaat na belasting 12 miljoen negatief is (2019: +14 miljoen). In het licht van deze
omstandigheden is over 2020 geen winst voor verdeling beschikbaar gesteld. Het operationeel
resultaat is € 5 miljoen (2019: € 7 miljoen).
Eind 2020 hebben wij de ZilverHuis Hypotheek geïntroduceerd. Hiermee bieden we senioren de
mogelijkheid om overwaarde in de eigen woning te benutten voor nodige en gewenste
aanpassingen. Aanvullend ontwikkelen wij het ZilverHuis platform waarop senioren (samen met hun
kinderen) alles rond langer zelfstandig thuiswonen zelf kunnen regelen.
Wijzigingen in de Raad van Commissarissen
Rob Frohn treedt af als voorzitter van de Raad van Commissarissen en wordt als voorzitter
opgevolgd door Erna Boogaard. De RvC zal dan uit vier leden bestaan: Erna Boogaard (voorzitter),
Allard Metzelaar (vice-voorzitter), Sabijn Timmers (voorzitter ACRC) en Henri den Boer. Wij
bedanken Rob voor zijn belangrijke rol in de afgelopen acht jaar. Als voorzitter was hij betrokken en
enthousiasmerend en prikkelde hij OG om commerciëler en ondernemender te worden.
Seada van den Herik, algemeen directeur: ‘2020 was een bijzonder jaar, in vele opzichten. Ondanks
de impact van Covid-19 heeft OG de dienstverlening aan de leden op niveau gehouden met een hoge
klantwaardering. In 2020 hebben wij naast premiegroei ook nieuwe proposities geïntroduceerd, zoals
ZilverHuis om langer zelfstandig thuiswonen te ondersteunen. En, OG vierde haar 125 jarig
jubileum!’
Voor vragen over dit persbericht kunt u contact opnemen met Axel de Boer, E axel.deboer@ogmail.nl,
T 070 – 342 1474.

