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VOOR GEPENSIONEERDEN
Geachte heer, mevrouw,
In deze nieuwsbrief leest u dat Pensioenfonds PGB blij is dat de uitwerking van het
pensioen van de toekomst weer een stap dichterbij is gekomen. Ook leest u dat AVH de
pensioenen wil overdragen aan Pensioenfonds PGB in 2021. En wij stellen u graag voor
aan ons nieuwe bestuurslid Ronald Heijn.
Met vriendelijke groet,
Pensioenfonds PGB
Nieuws

'Aan de slag met het nieuwe pensioen’
Pensioenfonds PGB is blij dat de uitwerking
van het pensioen van de toekomst weer een
stap dichterbij is gekomen. “We willen graag
aan de slag met het nieuwe pensioen. Het
voordeel van het nieuwe pensioen is dat
duidelijker wordt hoe pensioen werkt.”, zegt
PGB-bestuursvoorzitter Jochem
Dijckmeester.
Lees artikel

AVH wil pensioenen overdragen aan Pensioenfonds PGB in 2021
Bedrijfspensioenfonds voor de agrarische
en voedselvoorzieningshandel (Bpf AVH) is
opnieuw gestart met de uitwerking van een
overstap naar Pensioenfonds PGB, nu per 1
januari 2021.
Lees artikel

Nieuw gezicht in bestuur: Ronald Heijn
Ronald Heijn (55) is in mei begonnen als
bestuurslid van Pensioenfonds PGB. Hij zal
zich de komende jaren vooral bezig houden
met innovatie op het gebied van
communicatie, dienstverlening en
pensioenproducten
Lees artikel

Column van
Ronald Heijn

Bestuurslid

Hoe gezond is mijn pensioenfonds?

Dekkingsgraad van
31 mei 2020

Durven innoveren
Sinds kort ben ik bestuurslid bij Pensioenfonds
PGB. Dat ik in deze tijd van grote veranderingen
in pensioen praktijk en wetenschap met elkaar
kan verbinden, vind ik machtig mooi... Lees de
column
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Uw mening is belangrijk voor ons...

Wat vindt u van dit nieuwsbericht?
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