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In deze nieuwsbrief: 
 #GastVrij Pensioenfonds  Financiële situatie 
 We groeien, samen met jou!  Wij gaan social!  In gesprek met bestuurslid Ellen
 De 6 slechtste excuses om niet te kiezen voor online post  Kort nieuws

Het eerste kwartaal van 2019 zit er alweer bijna op. De zomer 
komt er nu snel aan. Een drukke tijd voor iedereen die in de 
recreatiesector werkt!

Pensioenfonds Recreatie staat 
natuurlijk ook niet stil. Logisch, 
want we groeien de afgelopen 
periode als nooit tevoren. Die groei 
komt vooral door het stijgende 
aantal werknemers per bedrijf. 
Het gaat goed met onze sector. 
Als voorzitter van Pensioenfonds 
Recreatie ben ik daar best trots op. 
En natuurlijk ook bijzonder blij mee. 

Deze groei smaakt naar meer. 
Wij zijn ambitieus en willen in 
2019 nog verder groeien. Samen 
met jou. Maar misschien nog wel 
belangrijker: wij willen een ‘gastvrij 
pensioenfonds’ zijn. Jij weet immers 
als geen ander dat gastvrijheid 
binnen onze sector heel belangrijk 
is. Met het speciale programma 
#GastVrij Pensioenfonds gaan we 
hier op verschillende manieren 
invulling aan geven. 

#GastVrij Pensioenfonds

Eén van die manieren is dat we 
sinds kort een relatiemanager 
hebben aangenomen. Deze 
relatiemanager gaat onder andere 
op pad om met werkgevers te 
praten. Wat verwachten zij van 
het pensioenfonds? Wat kan 
beter, en wat moeten we vooral 
níet veranderen? Als iets beter 
kan, gaan we dat natuurlijk doen. 
Daar pluk jij als deelnemer van 
ons fonds uiteindelijk ook de 
vruchten van!

Het seizoen zal voor jou 
binnenkort van start gaan. 
Daarom wil ik je voor nu alvast 
een mooie, en vooral GastVrije 
periode toewensen! 

Groet, 
Eiko de Vries
Voorzitter    
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Bij Pensioenfonds 
Recreatie groeien we 
de afgelopen jaren als 
nooit tevoren. Hoe dat 
komt? Het gaat goed in 
de sector! 

Onderzoek wijst uit dat 
er in de afgelopen zes 
jaar steeds meer geld 
uitgegeven wordt aan 
recreatie en toerisme in Nederland. Hoewel het aantal bedrijven 
dat is aangesloten bij het pensioenfonds niet of nauwelijks is 
gegroeid, is het aantal werknemers van deze bedrijven wél 
gegroeid. Merk jij dit bij jou op het werk ook? Het gaat met name 
om een flinke groei in aantal werknemers van de recreatie- en 
zwembadensector. Het gemiddeld aantal werknemers is in de 
periode van 2015 tot en met 2018 gegroeid met zo’n 10%. We 
mogen hier met zijn allen best trots op zijn. En zo’n groei smaakt 
naar meer: we willen verder groeien, samen met jou. Hier gaan de 
we komende tijd hard aan werken als #GastVrij Pensioenfonds! Zo 
gaan we meer persoonlijk met mensen uit de sector in gesprek.   
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Blijf via LinkedIn op de hoogte van onze activiteiten 
en de laatste ontwikkelingen in de recreatiesector. 

Ga naar www.linkedin.com/company/
pensioenfondsrecreatie

Wij gaan  social

Heeft Pensioenfonds Recreatie genoeg geld om 
de pensioenen te betalen? Nu en in de toekomst? 

Wij groeien, samen met jou! 

Financiële situatie

De beleidsdekkingsgraad geeft hier het antwoord op. Eind februari was onze  
beleidsdekkingsgraad 97,8%. Dit betekent dat onze financiële situatie op dit  
moment niet gunstig is. We hebben minder geld dan nodig is om nu en later alle  
pensioenen te kunnen betalen. Als onze financiële situatie niet verbetert, moeten  
we maatregelen nemen. Dat kan betekenen dat we de pensioenen moeten  
verlagen. Dit is in 2020 in ieder geval nog niet het geval, maar mogelijk wel in 2021.     

De beleidsdekkingsgraad 
is het gemiddelde van de dekkings-

graden van de laatste twaalf 
maanden.

Meer informatie over de financiële 
situatie vind je op 
www.pensioenfondsrecreatie.nl/
beleidsdekkingsgraad 

“Wat is een beleids-
dekkingsgraad?” Onder 100,0% 

We kunnen je pensioen zeker niet verhogen. 
Er is een grote kans dat we je pensioen 
moeten verlagen.

Boven 125,9% 
We kunnen je pensioen net zoveel verhogen als 
de prijzen. Toekenning van gemiste verhogingen 
van voorgaande jaren kan misschien ook.

110,0% - 125,9% 
We kunnen je pensioen verhogen, maar 
minder dan de prijzen.

104,1% - 110,0% 
We mogen je pensioen niet verhogen.

100,0% - 104,1% 
We kunnen je pensioen niet verhogen. Er is een 
kans dat we je pensioen moeten gaan verlagen.

97,8%

Jouw verhaal in onze nieuwsbrief?

Twee keer per jaar versturen wij deze nieuwsbrief 
naar zo’n 19.000 werknemers en gepensioneerden 
uit de recreatiesector. Maar verhalen creëren we 
niet zomaar. Wil jij jouw verhaal met ons delen? Mail 
naar deelnemer@pensioenfondsrecreatie.nl, dan 
nemen wij contact met je op.

Totaal aantal actieve werknemers in de 
recreatie- en zwembadensector per jaar 

De dekkingsgraad is een 
momentopname: het geeft de 

financiële situatie op één moment weer. 
Met de dekkingsgraad wordt de 
beleidsdekkingsgraad berekend. 

“... en wat is een 
dekkingsgraad?”
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Waar ga je het liefst heen op vakantie? 
“Een warm land! Zo ben ik naar Zuid-Afrika en Botswana 
geweest. Ik heb zelfs een jaar in Turkije gewoond. Maar de 
afgelopen jaren gaan we met z’n allen gewoon lekker in Ne-
derland op vakantie. Met vier kids is dat een bewuste keuze. 
Eén seconde in de auto en het is al heibel. Dus wij zijn heel blij 
met de Nederlandse vakantieparken. Het liefst die met een 
overdekt zwembad erbij.”

Heb je binnen Nederland dan nog een voorkeur? 
“Het liefst ga ik terug naar Gelderland. Met onze vrienden-
groep van vroeger zoeken we toch altijd weer de Achterhoek 
op. Zij hebben ook allemaal kinderen van dezelfde leeftijd. 
Afgelopen zomer zijn we naar vakantiepark De Twee Bruggen 
geweest. Binnenkort gaan we naar Marveld in Groenlo.”

Wat heb jij met gastvrijheid? 
“Ik heb jarenlang in de horeca gewerkt. Dit deed ik altijd naast 
mijn studie. Ik begon eigenlijk al met werken toen ik 15 was 
en het ‘officieel’ nog niet mocht. Gastvrijheid zat er dus al 
vroeg in bij mij. Ik was altijd bezig om het mensen naar de 
zin te maken. Van tevreden gasten kreeg ik zelf ook plezier. 
Werken in discotheek ‘De Radstake’ vond ik geweldig: ik had 
altijd leuke mensen om heen. Het maakte mij dus helemaal 
niks uit dat ik tot 05:00 uur aan het werk was.” 

Oké, goed. Laten we dit interview afsluiten met 
je werk. Dus vertel, wat vind je leuk aan werken 
voor Pensioenfonds Recreatie? 
“De mensen in de sector! Dit zijn vaak jonge mensen met 
kleine pensioenen. In deze sector draait het om gastvrijheid, 
want recreatie is de link naar plezier. Ook ik vind het 
belangrijk dat mensen het naar de zin hebben. Daarom 
moeten wij een gastvrij pensioenfonds zijn en de zorgen 
uit handen nemen van onze werkgevers, werknemers en 
gepensioneerden.”

Maar waarom ben je eigenlijk bestuurslid 
geworden? 
“Ik vind het leuk om mee te denken over de toekomst van het 
pensioenfonds en pensioen in brede zin. Als bestuurslid neem 
je echt de beslissingen. Pensioen is er voor de maatschappij: 
samen dragen we een steentje bij om ervoor te zorgen dat wij 
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“Ik zoek toch altijd weer 
Oud, grijs en stoffig? Zij niet. Net de 38 aangetikt, 
maar voor haar gevoel nog steeds ‘bijna 35’. Tijdens 
haar studententijd maakte ze je favoriete cocktails 
in de plaatselijke discotheek. Eigenlijk is ze een echt 
nachtmens, maar met kinderen… je weet wel. 
Ontmoet Ellen te Paske - Lievestro. Sinds een jaar 
bestuurslid bij Pensioenfonds Recreatie, maar al 
vanaf 2015 actief in de pensioenwereld. Maar, wie 
schuilt er achter het gezicht van dit bestuurslid? 

de Achterhoek op”
In gesprek met bestuurslid Ellen 

– en onze medemens –  later niet in armoede hoeven te leven. 
Zo hebben mijn ouders het straks (na hard werken) goed voor 
elkaar. Dat is zo fijn om te zien. Dit gun ik anderen ook. 
Pensioen staat voor bescherming van en zekerheid voor later. 
Dit hebben we niet voor niks. In Amerika bijvoorbeeld, staat er 
een meneer van 72 jouw boodschappen in te pakken omdat 
hij niet rond kan komen. Dat willen we toch niet?”   

Meer weten over hoe ons pensioenfonds in elkaar zit? 
Check dan www.pensioenfondsrecreatie.nl/organisatie 

Ellen in het kort: 
      15 februari 1981
      Deventer
      Getrouwd met Mark 
      Vera en Eliv (6), Vigo (7) en Nova (10)
      Lerarenopleiding maatschappijleer

Werkervaring: 
Van docent maatschappijleer en jeugdzorgmedewerker 
(de Kindertelefoon) naar pensioenfondsbestuurder 
bij FNV, waar ze onder andere bestuurslid is van 
Pensioenfonds Recreatie.

Eerste bijbaan:   Serveerster bij een 
Pannenkoekenhuis 

Favo hotspot:  Recreatieplas Bussloo 
Trots op:  Achterhoekse ‘roots’ én accent
Camping of hotel?  Chalet of bungalow



Realisatie: 
Hoewel deze nieuwsbrief met 
de grootste zorg is samenge-
steld, kun je er geen rechten 
aan ontlenen. Het pensioen-
reglement is leidend.
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Colofon
Pensioennieuws van Pensioenfonds Recreatie

Heb je vragen?
Postbus 5199
9700 GD  Groningen
Telefoon: (050) 52 25 020
deelnemer@pensioenfondsrecreatie.nl
www.pensioenfondsrecreatie.nl

Pensioennieuws

Het aangepaste pensioenreglement kun je bij ons 
opvragen. Bekijk al onze reglementen en het vernieuwde 
reglement Anw-pensioen op 
www.pensioenfondsrecreatie.nl/downloads 

Meer informatie over Anw-pensioen vind je op 
www.pensioenfondsrecreatie.nl/anw-pensioen

Kijk voor meer informatie op www.pensioenfondsrecreatie.nl 

Neem je deel aan het Anw-pensioen, dan bouw je 
jaarlijks iets minder pensioen op. Het gaat om relatief 
lage bedragen, namelijk tussen de € 1,- en € 10,- bruto 
per jaar 

Dat je iets minder pensioen opbouwt komt omdat 
jouw pensioengevend salaris verminderd is met je 
eigen bijdrage voor het Anw-pensioen. Met andere 
woorden: het pensioengevend salaris is iets lager 
dan wanneer je niet zou hebben gekozen voor het 
Anw-pensioen.   

De overheid heeft per 1 januari 2019 de regels voor pensioenen kleiner 
dan € 484,09 bruto per jaar (2019) gewijzigd. Heb je pensioen tussen 
de € 2,- en € 484,09 opgebouwd en wissel je van pensioenfonds? Dan 
wordt dit automatisch overgedragen aan je nieuwe pensioenfonds. 
Heb je minder dan € 2,- bruto per jaar aan pensioen opgebouwd bij 
Pensioenfonds Recreatie? Dan vervalt dit pensioen.   

Vernieuwd pensioenreglement 
en reglement Anw-pensioen 

Iets minder pensioenopbouw 
bij deelname Anw-pensioen
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Nieuwe regels kleine pensioenen

Toch overstappen 
op digitale post?

Dit zijn de voordelen:

  Ontvang je berichten in jouw  
eigen beveiligde omgeving ‘Mijn 
Pensioen’. Als er een nieuw bericht 
is, krijg je een seintje per e-mail

   Geen papieren administratie  
meer nodig, al je berichten staan 
overzichtelijk bij elkaar 

   Sneller, makkelijker en goedkoper 

Stap vandaag nog over op 
online post via: 
www.pensioenfondsrecreatie.nl/
mijn-pensioen

De 6 slechtste excuses om niet te kiezen voor digitale post

Mijn printer is stuk

Ik heb oud papier nodig 
voor de kattenbak

Ik bewaar graag alles 

Ik verzamel postzegels

Ik gebruik oude enveloppen 
als boodschappenlijstjes

Ik ben verliefd 
op de postbode


