HiQPdf Evaluation 02/03/2020

Nieuws over uw pensioen
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Geachte heer, mevrouw
In deze nieuwsbrief leest u dat uw pensioen in 2020 niet wordt verlaagd. Ook leest u dat u
binnenkort uw jaaropgave 2019 ontvangt. En dat de eerstvolgende uitbetaaldatum van uw
pensioen op woensdag 19 februari is.
Nieuws

Uw pensioen wordt niet verlaagd in 2020
Onze dekkingsgraad was op 31 december
2019 103,3%. Dat betekent dat wij de
pensioenen in 2020 niet hoeven te verlagen
(’korten’). Helaas is onze financiële situatie
niet goed genoeg om uw pensioen te
kunnen verhogen.
Lees artikel

Jaaropgave 2019
Binnenkort krijgt u van ons uw jaaropgave
2019. Op uw jaaropgave ziet u hoeveel
pensioen u in 2019 van ons kreeg. U kunt
uw jaaropgave ook digitaal ontvangen.

Lees artikel

Uitbetalingsdata 2020
Wij maken uw pensioen elke maand rond de
19e aan u over. De eerstvolgende
uitbetaaldatum is woensdag 19 februari. De
data van uitbetaling van uw pensioen in
2020 vindt u op onze website.
Lees artikel

Vacature bestuurslid Pensioenfonds PGB
Binnenkort publiceren wij een vacature in
het bestuur op onze website. De Vereniging
van Gepensioneerden van PGB (VVG) en
vakorganisaties kunnen hiervoor geschikte
kandidaten voordragen. Daarnaast staat de
kandidaatstelling open voor een deelnemer
van Pensioenfonds PGB die pensioen
ontvangt of een kandidaat die door hem of
haar is voorgedragen. Hiervoor zijn
minimaal 25 handtekeningen of
steunbetuigingen nodig van
gepensioneerden van Pensioenfonds PGB.

Hoe gezond is mijn pensioenfonds?
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Lees meer

Filmpje over
Beleggen

Animatiefilmpje Beleggen
We maakten een animatiefilmpje beleggen.
Hierin leggen we kort uit hoe wij het geld
beleggen dat u en alle andere deelnemers
samen met de werkgevers betaalden of betalen
voor het pensioen.
Bekijk hier het filmpje

Uw mening is belangrijk voor ons...

Wat vindt u van dit nieuwsbericht?
Goed

Kan beter

Slecht
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