
Automatisering
De activiteiten rond applicatiesoftware (V.O.C. BV) zijn onverminderd voortgezet. 
Er is een begin gemaakt de (in 1978 door ons in eigen beheer door VOC ontwikkelde) software gereed te maken 
voor toepassing binnen Microsoft Office Windows.
Gelet op de overgang naar de EURO per 01-01-2002 is in 1999 een aanvang gemaakt met de voorbereidingen die 
deze overstap naar de nieuwe munteenheid mogelijk moeten maken.
Bij onze planning alsmede bij de voortgang van de werkzaamheden vindt zo nodig overleg plaats met onze 
accountants Ernst & Young.
In maart 2001 zijn wij begonnen de presentatie van de nieuwe reken eenheid als alternatief op onze facturen door 
te voeren. Daarmee het intermediair en de consument reeds enig inzicht biedende welke cijfers en bedragen vanaf 
1 januari 2002 van kracht zullen zijn. Inmiddels (ten tijde van het schrijven van dit jaarverslag) kan gemeld worden 
dat de overschakeling naar de Euro per 1 januari 2002 zonder enig probleem heeft plaatsgevonden.
Een bijzonder compliment aan onze unit applicatie software is hier zeker op haar plaats.

NottOnott.nl
De website NottOnott.nl heeft zich gedurende het afgelopen haar mogen verheugen in een gestaag groeiende 
belangstelling van de consumenten. Nadat WellOwell haar website ultimo december drastisch wijzigde, is besloten 
de plannen voor de tegenhanger NottOnott voort te zetten onder de naam www.maatwerkpolis.nl.

Maatwerkpolis
De activiteiten die aan de basis van de website “www.maatwerkpolis.nl” liggen, vinden hun oorsprong in de kritiek 
op onze collega’s van “WellOwell”. 
•  WellOwell richt zich met name op de  “prijs-zoekers” onder de consumenten.
•  Maatwerkpolis moet de consument op basis van zoekargumenten informatie geven over alle 

verzekeringsproducten die het intermediair wil en kan aanbieden namens alle verzekeraars die men hen willen 
samenwerken.

Ultimo december 2001 is de website grotendeels operationeel en hebben honderden tussenpersonen zich bij het 
initiatief aangesloten.

Project Pescador Trawler 24
Ten aanzien van de zaak tegen jachtwerf Het Sweiland is een rechtsgeding aangespannen.
De vertraging veroorzaakt door de veel later dan eerst voorgenomen introductie van het jachtje zal zonder twijfel 
gevolgen hebben voor de mogelijkheden tot afzet. Inmiddels hebben meer aanbieders van vergelijkbare concepten 
op de markt gemeld. Het unieke van het concept dreigt derhalve verloren te gaan. Met Jachtwerf Nowee te Heeg is 
opdracht gegeven voor de afbouw van het voorschip gedurende de winter van 2001/2002. Helaas is medio februari 
2002 door Nowee bekend gemaakt dat zij haar werf-activiteiten heeft gestaakt vanwege de crisis in de wereld van 
de jachtbouw. Het besluit deze activiteiten te staken, is met name genomen nadat de aanslag op het WTC te New 
York het uitzicht op verbetering in deze branche deed vervliegen, aldus Nowee.
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Klik hier om weer terug te keren naar: 
www.lugtsobbe.nl/jaarverslagen
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