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Geachte heer, mevrouw,
In deze nieuwsbrief leest u dat onze financiële situatie in het vierde kwartaal sterk is
verbeterd, maar dat de vooruitzichten voor 2020 niet erg optimistisch zijn. Ook leest u dat
Jochem Dijckmeester benoemd is tot voorzitter van het bestuur van Pensioenfonds PGB
per 1 februari 2020.
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

Financiële situatie sterk verbeterd, vooruitzichten onzeker
In het vierde kwartaal steeg de rente en
behaalden de aandelen een positief
rendement. Dit zorgde voor een sterke
verbetering van onze financiële situatie.
Ondanks de stijging van de rente zijn de
vooruitzichten voor 2020 niet erg
optimistisch.
Lees artikel

Jochem Dijckmeester voorzitter bestuur Pensioenfonds PGB
Jochem Dijckmeester is benoemd tot
voorzitter van het bestuur van
Pensioenfonds PGB per 1 februari 2020. Hij
volgt Ruud Degenhardt op, die tot eind 2020
aanblijft bij Pensioenfonds PGB als
vicevoorzitter van het bestuur.
Lees artikel

Column van
Jochem Dijckmeester

Voorzitter

Hoe gezond is mijn pensioenfonds?

Dekkingsgraad van
31 december 2019

103,3%

Goede voornemens
Mijn vorige column met als titel ’Rust aan het
pensioenfront’ heeft veel reacties opgeleverd.
Ik heb naar aanleiding van de reacties mijn
eigen column meteen nog eens teruggelezen.
Lees de column

Snel naar:
Kwartaalbericht
Over Pensioenfonds PGB
Financiële situatie
Mijn pensioenregeling

Lees meer

Filmpje over
Beleggen

Animatiefilmpje Beleggen
We maakten een animatiefilmpje beleggen voor
onze deelnemers. Hierin leggen we kort uit hoe
wij het geld beleggen dat zij samen met u
betalen voor hun pensioen. Meer weten?
Bekijkt u hier het filmpje

Uw mening is belangrijk voor ons...

Wat vind u van dit nieuwsbericht?
Goed

Kan beter

Slecht
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