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Happy  hoogseizoen: ben je er al  k laar v oor?

Happy  hoogseizoen!

Twee jaar lang hadden coronamaatregelen een enorme impact op de

recreatiebranche. Het waren onzekere tijden. Maar je toonde veerkracht!

Inmiddels kunnen we corona bijna achter ons laten. Je kan je opmaken voor een

zomer waarin de rode loper weer uit mag voor ál jouw bezoekers. Als

#GastvrijPensioenfonds nemen we ons petje voor je af en wensen we jou en

jouw gasten een happy hoogseizoen. Maak er een lekker lange, succesvolle

zomer van!

Het  jaar 2021 in het  k ort

Pensioenfonds Recreatie schrijft elk jaar een verslag over het jaar ervoor: het

jaarverslag. Om het je gemakkelijk te maken hebben we de belangrijkste cijfers

van 2021 in het verkort jaarverslag op een rij gezet.

2021 was opnieuw een bijzonder jaar door de coronacrisis. Maar gelukkig was

de impact niet meer zo groot als in 2020. We mochten voor meer werkgevers,

deelnemers en gepensioneerden het pensioen verzorgen. We heten hen als

#GastvrijPensioenfonds hartelijk welkom! 
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Lees meer in het  verk ort  jaarverslag

Een nieuw e relat iemanager: v aarw el Robin,

w elk om Rutger!

Relatiemanager Robin Bond vindt het tijd worden voor een nieuwe uitdaging. In

Rutger Kluiver hebben we een heel �jne en geschikte opvolger gevonden. In een

duogesprek bespreken ze wat relatiemanager bij een #GastvrijPensioenfonds

zijn betekent. 

Maak  k ennis met Rutger

Vragen?

Stel al je pensioenvragen aan ons. Wij helpen je graag verder. Bel

(050) 52 25 040 of mail naar werkgever@pensioenfondsrecreatie.nl. Elke

maandag tot en met vrijdag tussen 09:00 en 17:00 uur staan we voor je klaar.

Volg ons op LinkedIn

U ontvangt deze mail omdat u zich hiervoor heeft aangemeld.

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

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