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

Nieuwsbrief april 2022
Hallo ,
Wij hebben pensioennieuws voor jou.

Veranderingen in het pensioenreglement
Vanaf 1 januari 2022 zijn de keuzes in het pensioen uitgebreid. Bouw je nog
pensioen op bij SPF? Of deed je dat in het verleden en staat je pensioen
nog bij SPF? Lees dan hier wat die veranderingen zijn.

Lees hier verder

Eerder het pensioen verhogen?
Prijzen stijgen in de regel elk jaar. Al meerdere maanden worden we
geconfronteerd met een meer dan gemiddelde stijging bij bijna alle artikelen.
SPF wil de stijging van de prijzen elk jaar compenseren door het pensioen
te verhogen, we noemen dit indexeren. De wetgeving met betrekking tot
indexatie is op dit moment dat een pensioenfonds mag indexeren vanaf een
beleidsdekkingsgraad van 110%. Gelukkig konden we een gedeeltelijke
verhoging geven per 1 januari 2022. Zie daarvoor ook het artikel ‘Pensioen
verhoogd per 1 januari 2022’.

Lees hier verder

Binnenkort weer de jaarlijkse
deelnemersbijeenkomsten van SPF
SPF organiseert dit jaar gelukkig weer fysieke deelnemersbijeenkomsten.
We informeren jullie dan over de pensioenen bij SPF. Dat gebeurt in de
maanden april en juni. In 2020 en 2021 kon dit door corona niet en namen
we een video op. Maar dit jaar kunnen we weer dicht bij jullie zijn.
Dus mis ze niet!
Voor gepensioneerden en slapers worden deze bijeenkomsten in Bergen op
Zoom en in Limburg op de volgende dagen en tijdstippen gehouden:
Donderdag 7 april 2022
14.00-15.00 uur gepensioneerden en slapers aansluitend aan Algemene
Ledenvergadering (ALV) van de VG-SIP. Ontvangst vanaf 13.30 uur in
Natuurlijk!Kloof, Zurenhoek 5 in Bergen op Zoom.
Dinsdag 26 april 2022
14.30-15.30 uur gepensioneerden en slapers aansluitend aan ALV van de
VGSE. Ontvangst vanaf ongeveer 14.00 uur in zalencentrum Mérode in
Stein.
In juni komen we dan naar jullie toe op de site en kantoor. De datums
hiervoor zijn nog niet bekend. Iedereen krijgt voorafgaand nog een bericht
om zich aan te melden. De werknemers via mail en intranet van SABIC en
de gepensioneerden en slapers kregen of krijgen die via de post of 'Mijn
SPF Pensioen’.
Tot ziens bij een van de bijeenkomsten.

Pensioen verhoogd per 1 januari 2022
In februari nam het bestuur van SPF het besluit om de pensioenen in 2022
gedeeltelijk te verhogen, de zogenoemde toeslagverlening of indexatie.

Lees hier verder

Toets je pensioenkennis!
Klik op de button ‘Toets je pensioenkennis’ en test wat jij weet over
pensioen. Klik op de vraag en kies je antwoord. Je ziet meteen of jouw
antwoord goed is. Dit gebeurt volledig anoniem. We bewaren geen
gegevens.

Toets je pensioenkennis!

Wat zijn jouw behoeftes?
We willen graag weten hoe onze deelnemers over onze dienstverlening en
communicatie denken. En waar nog ruimte voor verbetering is. In het
voorjaar van 2021 voerde een onderzoeksbureau de ‘Benchmark Monitor
Pensioenfondsen’ uit. Daaruit blijkt dat deelnemers over het algemeen heel
tevreden zijn over het fonds (zie daarvoor het artikel op de website of in de
nieuwsbrief van oktober 2021). Uiteraard zijn er ook mogelijkheden voor
verbetering.
Waar zie jij ruimte voor verbetering?

Klik hier en laat het ons weten

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.

