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NIEUWS OVER UW PENSIOEN

Geachte heer, mevrouw,
In deze nieuwsbrief leest u over de Canon van PGB waarin ons verhaal wordt verteld
aan de hand van 5 tijdperken. Ook leest u dat we een nieuw animatiefilmpje over
beleggen hebben gemaakt. En over het online onderzoek dat we uitvoeren naar
beleggen.
Met vriendelijke groet,
Pensioenfonds PGB

Laat uw stem horen: doe mee aan ons onderzoek naar beleggen!
Voor een goed pensioen is het nodig om uw pensioenpremie te beleggen. We horen
graag van u waar we op moeten letten bij de beleggingen. Hoe kijkt u aan tegen
zekerheid en risico’s als het gaat om uw pensioen? Vanaf dinsdag 26 maart kunt u een
uitnodiging van onderzoeksbureau Motivaction krijgen om mee te doen aan ons online
onderzoek naar beleggen. Doet u liever niet mee aan het onderzoek? U kunt zich tot 25
maart afmelden door een e-mail te sturen naar: ks@pensioenfondspgb.nl.
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Canon van PGB
‘Wat zijn jullie voor pensioenfonds?’ Die vraag krijgen we
de afgelopen jaren steeds vaker. Om deze vraag te
beantwoorden, zijn we teruggegaan in de tijd. Vanuit het
idee dat het verleden ons fundament is en dat we - als
organisatie - worden gevormd door de dingen die we
meemaken en de manier waarop we omgaan met
maatschappelijke veranderingen. In de Canon van PGB
wordt ons verhaal verteld aan de hand van vijf tijdperken.
Van het heden en de toekomst terug in de tijd naar de
oorsprong van het pensioenfonds.
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Engagementresultaten Q4-2018: aandacht voor klimaatverandering blijft
Langzaam maar zeker zien we dat er belangrijke stapjes
worden gezet. De dialoog met de grote bedrijven begint
steeds meer haar vruchten af te werpen. Zo vroegen we
autofabrikanten het afgelopen kwartaal om de CO2uitstoot van hun wagenpark te evalueren. En we drongen
aan op de ontwikkeling van een langetermijnbedrijfsmodel
dat leidt tot een transportsector die past bij de
internationale afspraken over CO2-reductie.
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Animatiefilmpje: Over hoe wij uw pensioen op de rails zetten
Weet u dat het pensioen dat u later krijgt, maar voor een
deel uit het geld bestaat dat u samen met uw werkgever
betaalt? Het andere deel komt van de beleggingen die wij
doen met uw geld. Wilt u meer weten? Bekijkt u dan ons
filmpje over beleggen. Dan leggen we u in nog geen 2
minuten uit wat we doen voor uw pensioen!
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Hoe gezond is mijn pensioenfonds?

Dekkingsgraad van 28 februari 2019

108,1%
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Column van Rob Heerkens
De Britten zeggen weer 'nee'
V oor de zoveelste keer zei het Britse parlement met

een grote meerderheid ‘NO!’. De
volksvertegenwoordiging in het Verenigd Koninkrijk
stemde tegen de deal met Brussel over de uittreding
uit de EU. Heel jammer.
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Jochem Dijckmeester nieuwe vicevoorzitter
Jochem Dijckmeester (37) is Frans de Haan opgevolgd
als plaatsvervangend voorzitter van Pensioenfonds PGB.
Jochem Dijckmeester zit namens werknemers in het
bestuur op voordracht van de Nederlandse Vereniging van
Journalisten (NVJ) en de FNV. Frans de Haan blijft als
bestuurslid verbonden aan het pensioenfonds.
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PGB Beeld: Ons pensioenmagazine is verschenen
Afgelopen week verscheen ons pensioenmagazine: PGB
Beeld. In PGB Beeld leest u over de belangrijkste
misverstanden over pensioen en hoe het zit met het
verhogen van het pensioen. Ook leest u dat wij meerdere
filmpjes over pensioenonderwerpen maken. En geven 2
deelnemers antwoord op de vraag of zij in hun dagelijks
leven wel eens stilstaan bij de keuzes die ze kunnen
maken over hun pensioen.
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