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Kunt u deze e-mail niet goed lezen? Schakel dan afbeeldingen voor deze e-mail in of bekijk de online versie.

februari 2023

Uw  pensioen in 2023

Pensioenfonds moet  stev ig aan het  stuur zit ten

”Deze tijden doen een groot beroep op pensioenfondsen om stevig aan het

stuur te blijven zitten.” Aan het woord: voorzitter Eiko de Vries. Hij neemt na 22

jaar afscheid van Pensioenfonds Recreatie. In een laatste interview blikt hij

terug op de voorbije periode. In�atie, rente, oorlog: het is geen makkelijke tijd.

En we kijken kort terug op Eiko’s carrière bij het pensioenfonds. 

Interv iew  Eik o de Vries

Uw  pensioen in 2023

Uw pensioen wordt dit jaar niet verlaagd. Dat is voor gepensioneerden het

belangrijkste onderdeel van het nieuws over de veranderingen van dit jaar in

de pensioenregeling en de hoogte van pensioen.

Bek ijk  het  nieuw sbericht
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De toek omst  v an uw  pensioen

De regels voor pensioen werkten jarenlang goed, maar dat is aan het

veranderen. Het is belangrijk dat u en de generaties na u een goed pensioen

krijgen. Daarom werkt het kabinet de komende jaren samen met

pensioenexperts, werkgevers en werknemers aan een nieuw pensioenstelsel. 

Wat de nieuw e regels voor u betek enen

Wanneer k ri jg ik  mijn pensioen?

U ontvangt uw pensioen elke maand van ons. Op onze website staan de

betaaldata van 2023. Afhankelijk van uw bank, heeft u het geld meestal

dezelfde of de volgende dag op uw rekening. 

Bek ijk  de betaaldata

Vragen?

Stel al uw pensioenvragen aan ons. Wij helpen u graag verder. Bel (050) 52 25

020 of mail naar deelnemer@pensioenfondsrecreatie.nl. Elke maandag tot en

met vrijdag tussen 09:00 en 17:00 uur staan we voor u klaar.

Neem contact  op
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U ontvangt deze e-mail omdat u pensioen bij ons opbouwt.

Wit u geen berichten meer ontvangen? Geen probleem, meld u dan af.

Wilt u uw e-mailadres aanpassen? Dat kun u hier doen.

Pensioenfonds Recreatie, Postbus 5199, 9700 GD Groningen
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