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VOOR DEELNEMERS
,
In deze nieuwsbrief vindt u 2 berichten met betrekking tot het nieuwe pensioenstelsel. Ook
leest u dat de financiële situatie van Pensioenfonds PGB is verbeterd maar dat de
vooruitzichten onzeker zijn. Verder leest u dat Hans Kamps als vicevoorzitter is benoemd
bij Pensioenfonds PGB en u leest de eerste column van Edwin de Jong.
Met vriendelijke groet,
Pensioenfonds PGB
Nieuws

Het nieuwe pensioenstelsel: hoe staat het ermee?
"Hallo, ik ben Peter. Ik neem deel aan de
pensioenregeling van Pensioenfonds PGB.
Ik blijf graag op de hoogte van mijn
pensioen, want dit gaat over mijn inkomen
voor later. Door de komst van het nieuwe
pensioenstelsel verandert ook mijn
pensioen. Ik ging op zoek naar een update
over het nieuwe pensioen. Hoe staat het
ermee?"
Lees artikel

Financiële situatie verbeterd, vooruitzichten onzeker
"We kijken terug op een jaar van uitersten.
Op de aandelenbeurzen werden na een
dramatische start records genoteerd in het
vierde kwartaal van 2020. In de economie
zien we dat de effecten in verschillende
sectoren heel verschillend uitpakken.“ Dit
zegt bestuursvoorzitter Jochem
Dijckmeester in ons vierde kwartaalbericht.
Lees artikel

In gesprek met onze deelnemers
Hoe denkt u over de toekomst van
pensioen? Welke zorgen heeft u? Vorig jaar
riepen we u en andere deelnemers op om
met ons in gesprek te gaan. Ons idee van
‘live’ een broodje eten met onze
bestuursvoorzitter Jochem Dijckmeester
konden we door de coronapandemie nog
niet uitvoeren. Maar in januari vond de
eerste digitale deelnemersontmoeting
plaats over het nieuwe pensioen.
Lees artikel

Hans Kamps: ‘Bestuurswerk extra boeiend door alle veranderingen'
“Pensioen moet goed geregeld zijn, bij een
maatschappelijke organisatie waar samen
optrekken belangrijk gevonden wordt. Dat
vond ik al als lid van de raad van bestuur van
Boskalis, en dat is ook nu een belangrijke
reden om actief te worden in het bestuur van
Pensioenfonds PGB.” Hans Kamps over zijn
benoeming als vicevoorzitter van
Pensioenfonds PGB.
Lees artikel

Column van
Edwin de Jong

Bestuurslid

Hoe gezond is mijn pensioenfonds?

Dekkingsgraad van
31 januari 2021

96,4%

Zowel natte voeten als droogte voorkomen
Hoe werken de financiën van een
pensioenfonds? Ons nieuwe bestuurslid Edwin
de Jong trekt een vergelijking met de
waterhuishouding in Nederland.
Lees de column
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