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Geachte ,
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. Gaat u binnen nu en enkele
jaren met pensioen? Dan is het goed om te weten dat wij een online webinar organiseren
over bijna met pensioen gaan.
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. Je
krijgt straks een eigen aandeel in een
gezamenlijk kapitaal. Dat voelt meer als van
jezelf. En je kunt direct volgen hoe het zich
ontwikkelt.” 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

Vanaf 1 mei geen individuele waardeoverdracht mogelijk.
Wilt u uw opgebouwde pensioen bij een
andere pensioenuitvoerder meenemen naar
ons via een zogeheten waardeoverdracht?
Dan is dat op dit moment helaas niet
mogelijk. Onze dekkingsgraad daalde in
april namelijk tot 99,3% en stond eind mei op
98,4%. Wij kunnen uw aanvraag alleen in
behandeling nemen als onze dekkingsgraad
100% of hoger is.
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

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

Kort bericht

Webinar ‘Bijna met pensioen’ op 14 juli
Gaat u binnen nu en enkele jaren met pensioen? Dan is het goed om te weten dat wij
op dinsdag 14 juli om 20.30 uur, een online webinar organiseren over bijna met
pensioen gaan. Tijdens het webinar krijgt u antwoord op de volgende vragen:
Hoe vraag ik mijn pensioen aan?
Welke keuzes kan ik maken voor mijn pensioen?
Kan ik iets extra’s doen voor mijn partner?
Hoe werkt de pensioenplanner?
Hoe zit het met mijn AOW van de overheid?
Als u bijna met pensioen gaat, krijgt u een persoonlijke uitnodiging van ons. Wilt u
zich aanmelden voor het webinar op 14 juli? Gaat u dan naar de aanmeldpagina.

Hoe gezond is mijn pensioenfonds?

Dekkingsgraad van
31 mei 2020

98,4%

Snel naar:
Over mijn pensioen
Hoeveel pensioen heb ik?
Aan en afmelden digitale
communicatie

Lees meer

Uw mening is belangrijk voor ons...
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