Als dit bericht niet goed weergegeven wordt, klik hier om het online te bekijken.

Nieuwsbrief november 2018
Hallo ,
Wij hebben pensioennieuws voor jou.

3 broodjeaapverhalen pensioen
Het pensioen van de huidige gepensioneerden wordt niet betaald met het geld van
jouw pensioenpremie.
Als je op je AOW-leeftijd met pensioen gaat, ontvang je geen 70% van je
laatstverdiende loon. Als je 40 jaar pensioen opbouwt is dat samen met de AOW
ongeveer 70% van je gemiddeld verdiende loon.
De opmerking “straks is er geen pensioen meer voor mij…” is grote onzin. Voor elke
euro die jij en je werkgever samen aan pensioenpremie betalen, wordt voor jou
kapitaal weggezet en ontvang je later (gemiddeld) drie euro terug aan pensioen.

Verkiezingen
Pensioengerechtigden hebben zitting in het bestuur en in het
verantwoordingsorgaan van SPF. Voor beiden lopen eind 2018 de termijnen af. Jan
Coenen en Olaf Tant verlaten dan het verantwoordingsorgaan (VO). Jo Mastenbroek
en Willem Grin verlaten eind 2018 het bestuur.

Lees hier verder

Pensioengesprekken
In de week van 26 november zullen op locatie Bergen op Zoom weer
pensioengesprekken worden gehouden. Vanaf dit jaar maakt de werkgever SABIC
de gesprekken ook mogelijk voor iedereen die de 60-jarige leeftijd bereikt (heeft).
Iedereen die in 2018 40, 50 of 60 is geworden of nog wordt, heeft via mail een
persoonlijke uitnodiging ontvangen.
Ook in Limburg krijgt iedereen die in 2018 40, 50 of 60 is geworden in december
een uitnodiging voor een pensioengesprek. Deze gesprekken zullen naar
verwachting eind januari 2019 worden gehouden.

Risicobereidheidsonderzoek
In mei van dit jaar is een risicobereidheidsonderzoek onder deelnemers en
gepensioneerden uitgevoerd. Het doel van het onderzoek was om antwoord te
krijgen op de vraag: hoeveel risico moet het fonds naar de mening van de
deelnemers nemen? Een hogere mate van zekerheid betekent dat meer risico’s
moeten worden afgedekt. Maar het betekent ook dat de kans op een hoger
rendement afneemt en daarmee de kans op indexering afneemt.

Lees hier verder

Prijswinnaars prijsvraag jaarbericht SPF
Maar liefst 81 deelnemers reageerden op de prijsvraag, die SPF ook dit jaar weer
organiseerde. 42 inzendingen waren foutloos en daaruit werden 3 prijswinnaars
geloot.
Zij ontvingen een Fitbit activity tracker als prijs.

Lees meer over de prijswinnaars

Hebben wij jouw e-mailadres al?
Omdat wij je snel willen informeren over je pensioen, bieden wij pensioeninformatie
zoveel mogelijk digitaal aan. Dat is bovendien beter voor het milieu.
Log via onze website in op de beveiligde omgeving ‘Mijn SPF pensioen’ en geef je
e-mailadres aan ons door.

Lees hier verder

Login Mijn SPF pensioen

Je ontvangt dit bericht omdat je een contactpersoon bent van Stichting Pensioenfonds SABIC. Indien je
in de toekomst geen communicatie meer wilt ontvangen via dit kanaal, klik hier om je af te melden.

