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Geachte heer, mevrouw,
In deze nieuwsbrief leest u dat onze financiële situatie in het eerste kwartaal van 2020
behoorlijk is verslechterd. Ook leest u over onze bereikbaarheid de komende periode en ziet
u de nieuwe column van Jochem Dijckmeester; Andere tijden.
Met vriendelijke groet,
Pensioenfonds PGB
N.B. Is deze informatie niet voor u bedoeld?
Wilt u de nieuwsbrief dan doorsturen naar een (HR-)collega?
Nieuws

Kwartaalbericht: Zorgen over financiële situatie
In het eerste kwartaal van 2020 daalde de
rente en behaalden de aandelen een
negatief rendement. Daardoor is onze
financiële situatie in het eerste kwartaal
behoorlijk verslechterd. Zowel onze beleidsals UFR-dekkingsgraad daalden naar
respectievelijk 100,6% en 90,1%.
Lees artikel

Bereikbaarheid Pensioenfonds PGB
Op maandag 4 en dinsdag 5 mei is
Pensioenfonds PGB gesloten. Vanaf
woensdag 6 mei beantwoorden wij graag
weer uw vragen. Door de coronacrisis is het
in ieder geval tot en met woensdag 20 mei
nog niet mogelijk om ons fysiek te
bezoeken. U kunt ons natuurlijk wel gewoon
mailen en bellen, al kan het helaas iets
langer duren voordat u ons aan de lijn krijgt.
U kunt uw vraag ook heel gemakkelijk
digitaal stellen via ons contactformulier. En
de pensioenen worden gewoon
overgemaakt, zoals u van ons gewend bent.
Lees meer

Column van
Jochem Dijckmeester

Voorzitter

Hoe gezond is mijn pensioenfonds?

Dekkingsgraad van
31 maart 2020

Andere tijden
Alle signalen wijzen erop dat we ons klaar
moeten maken voor een lange periode waarin
we ons aan moeten passen aan een nieuwe
werkelijkheid. Lees de column

Snel naar:
Over Pensioenfonds PGB
Financiële situatie
Mijn pensioenregeling

100,6%
Lees meer

Uw mening is belangrijk voor ons...

Wat vindt u van dit nieuwsbericht?
Goed

Kan beter

Slecht
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