Nieuws voor gepensioneerden

Lees hier de online versie  

NIEUWS OVER UW PENSIOEN

Geachte heer, mevrouw,
Hoe staat het ervoor met uw pensioengeld bij Pensioenfonds PGB?
U leest het in een speciale uitgave van ons jaarverslag. U vindt de link in deze
nieuwsbrief. Daarin leest u ook dat wij op zoek zijn naar een nieuw bestuurslid namens
de gepensioneerden. En wilt u nieuwsartikelen op onze website delen via social media?
Dat kan vanaf nu.
Met vriendelijke groet,
Pensioenfonds PGB
Jaarverslag 2016: speciale uitgave
Ons rendement over 2016 was 10,9%, ruim 2,3 miljard
euro. Wat is er gebeurd met dit rendement?
En welke rol spelen de rente en de dekkingsgraad voor
de uitbetaling van de pensioenen? We leggen het kort en
helder uit in een speciale uitgave van het jaarverslag van
Pensioenfonds PGB.

Lees verder

Vacature in bestuur Pensioenfonds PGB
We zijn op zoek naar een nieuw bestuurslid namens
gepensioneerden. De Vereniging van Gepensioneerden
van PGB (VVG) en vakorganisaties kunnen hiervoor
geschikte kandidaten voordragen. U kunt zich ook zelf
kandidaat stellen of een door u gewenste kandidaat naar
voren schuiven.
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Hoe gezond is mijn pensioenfonds?
Dekkingsgraad
van 31 mei 2017

99,9%
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Column van Arnold Verplancke
Die eigen potjes toch
‘Jullie hebben ongeveer het beste pensioensysteem van
de wereld. En toch lees ik dat jullie alles gaan
veranderen? Waarom?’
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Veelgestelde vraag
Wanneer wordt mijn pensioen uitbetaald?
Wij maken uw pensioen elke maand rond de 19de aan u
over.
Dit zijn de dagen waarop wij uw pensioen in 2017
overmaken:
-

maandag 19 juni
woensdag 19 juli
vrijdag 18 augustus
dinsdag 19 september
donderdag 19 oktober
vrijdag 17 november
dinsdag 19 december

Nieuws delen via social media
Wilt u nieuwsberichten op onze website delen met
anderen? Dat kan vanaf nu. U klikt dan op één van de
icoontjes aan de linkerkant van de nieuwspagina.
U heeft de keuze uit Facebook, Twitter en LinkedIn.
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