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NIEUWS OVER UW PENSIOEN

Geachte heer, mevrouw,
In deze editie van PGB Bericht leest u over de resultaten van de engagementactiviteiten
van het eerste kwartaal van 2018. Ook leest u over de prijs die we hebben ontvangen
van beste grote pensioenfonds. Verder vindt u in deze editie de vacature bestuurslid van
Pensioenfonds PGB en de eerste column van Freek Busweiler.
Met vriendelijke groet,
Pensioenfonds PGB

Resultaten engagementactiviteiten Q1-2018
Welke onderwerpen zijn de afgelopen maanden
besproken met bedrijven waarin uw PGBpensioenvermogen is belegd? In het eerste kwartaal van
2018 is Facebook gevraagd om uitleg te geven over
bescherming van persoonsgegevens. En er is aandacht
besteed aan het probleem van de plastic soep.
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Onderscheiding: beste grote pensioenfonds
Pensioenfonds PGB is door Pensioen Pro onderscheiden
als beste grote pensioenfonds van 2018. De Zilveren
Award is woensdag 6 juni uitgereikt aan voorzitter Ruud
Degenhardt van Pensioenfonds PGB op een bijeenkomst
van het pensioenvakblad in Amsterdam. Pensioenfonds
PGB won de prijs in de categorie pensioenfondsen met
meer vermogen dan 5 miljard. Het pensioenfonds was
voorgedragen om zijn vernieuwende beleggingsbeleid.

Lees verder

Hoe gezond is mijn pensioenfonds?

Dekkingsgraad van 31 mei 2018

108,3%
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Column van Freek Busweiler
De kop is er af
Mijn eerste honderd dagen bij ons pensioenfonds zitten
erop. Eerst als kandidaat-bestuurslid en na goedkeuring
door DNB als officieel lid van het pensioenbestuur. Een
intensieve periode met als doel om zo snel mogelijk een
goed beeld te krijgen van wat er binnen ons fonds speelt
en zowel collega-bestuursleden als medewerkers en
adviseurs te ontmoeten.
Lees verder

Vacature bestuurslid Pensioenfonds PGB
Per 1 juli verstrijkt de benoemingstermijn van ons
bestuurslid Tom Vollebergh. De Vereniging van
Gepensioneerden van PGB (VVG) heeft Tom Vollebergh
inmiddels voorgedragen als kandidaat voor
herbenoeming. Wilt u zichzelf of iemand anders kandidaat
stellen? Dat kan tot 27 juli 2018 via de kiescommissie van
het bestuur.
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Filmpje pensioen aanvragen
Voor de deelnemers die bijna met pensioen gaan, hebben
we een animatiefilmpje gemaakt over ‘Pensioen
aanvragen’. In nog geen 2 minuten leggen we stap voor
stap uit hoe deelnemers bij ons pensioen kunnen
aanvragen en welke keuzes daarbij een rol spelen. Ook
als u al met pensioen bent, vindt u het misschien aardig
om het filmpje te bekijken. We maken binnenkort namelijk
meer filmpjes in deze stijl. U bekijkt het filmpje op onze
website.
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Heeft u ons online magazine al gezien?
Meer weten over duurzaam beleggen? Of wilt u weten wat de dekkingsgraad eigenlijk
is? Neem dan een kijkje in het online jaarverslagmagazine van Pensioenfonds PGB.
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