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

Nieuwsbrief september 2020
Hallo ,
Wij hebben pensioennieuws voor jou.

Rudger Schiewer (40), bestuurslid SPF:
“Hoezo té jong voor pensioen?”
“Je bent nooit té jong voor pensioen. Dat wil ik vooral mijn jongere collega’s
meegeven. ”We praten met Rudger in een videocall over zijn eerste periode
als bestuurslid bij SPF. Waarom zo jong al in het pensioenfonds? Wat
moeten de jongere collega’s weten? En hoe ziet hij SPF, nu en in de
toekomst?

Lees hier verder

Deelnemersbijeenkomst in een ander jasje!
We waren graag weer naar u toe gekomen voor de deelnemersbijeenkomst.
Vanwege corona kan dat dit jaar helaas niet, daarom hebben wij de sessie
opgenomen op video.
In de video vertellen twee van onze bestuursleden, Giselle Verwoort en
Léon Jacobs, hoe SPF georganiseerd is, wie er allemaal in welke
bestuursorganen actief zijn en waar het bestuur allemaal mee te maken
krijgt. Natuurlijk ook welke resultaten ons pensioenfonds in 2019 gehaald
heeft. Ook laten ze zien hoe SPF zich ontwikkelde in het eerste half jaar van
2020.
Kijk de video hier.

Het gemak van 'Mijn SPF Pensioen' en SPF
Post-digitaal
De nieuwe website en de ‘Mijn SPF Pensioen’-omgeving zijn live. Als je in
Nederland woont, log je in met je DigiD. De DigiD-app is dan het handigst.
Omdat de zogenaamde tweeweg-authenticatie overal verplicht wordt,
hebben wij dit voor jullie veiligheid al ingericht. Tweeweg-authenticatie wil
zeggen dat als je via je DigiD met inlognaam en wachtwoord inlogt, een
code via sms ook verplicht is.

Lees hier verder

SPF in 2019
In een paar minuten weten wat we in het afgelopen jaar allemaal met jouw
geld hebben gedaan bij SPF? Dat kan. We hebben 2019 voor je in beeld
gebracht. Bekijk hier het jaarbericht.
In dit jaarbericht laten we de ontwikkelingen en resultaten van SPF in het
afgelopen jaar zien. Je vindt er informatie over de financiële situatie,
communicatie, beleggingen en allerlei andere pensioenzaken. Ook nemen
we een korte vooruitblik naar 2020.
Het jaarbericht is een verkorte versie van het jaarverslag, dat je ook op de
website vindt onder ‘Downloads’.

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.

