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In deze nieuwsbrief o.a.: 
 Pensioen voor je partner binnenkort goed geregeld!
 Wouter Bleckman over het campingleven: ‘Ik houd echt van deze leefstijl!’  
 Gastvrijheid: iedereen kan het leren!
 Pensioenverlaging? Dit jaar (nog) niet! 
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Wij luisteren naar jouw wensen, 
en naar die van jouw werkgever. 
Daarom is er vanaf 1 januari 2020
een pensioen voor je partner als jij 
overlijdt: het partnerpensioen. Dat 
staat in de nieuwe cao. 

Partnerpensioen is 70% 
van het ouderdoms
pensioen
Als je overlijdt op het moment 
dat je in loondienst bent, krijgt 
jouw partner partnerpensioen. 
Het partnerpensioen is 70% 
van het ouderdomspensioen 
dat je had gekregen als je tot je 
pensioen was blijven werken. Het 
partnerpensioen zit standaard 
in je pensioenregeling. Je hoeft 
hier verder niets voor te doen. 
Je pensioenregeling is dus beter 
geworden. De pensioenpremie 

Pensioen voor je partner   
Binnenkort goed geregeld!  

Kijk voor meer informatie op www.pensioenfondsrecreatie.nl 

gaat wel iets omhoog. Je werk
gever betaalt de helft van de 
premiestijging. 

Ga je uit dienst? 
Dan is er géén partnerpensioen 
meer voor je partner. Wil je toch 
een partnerpensioen regelen? 
Dan kun je een deel van het 
ouderdomspensioen omruilen 
voor partnerpensioen. Je 
ouderdomspensioen wordt dan 
wel iets minder.  

Anwpensioen blijft 
bestaan
Het vrijwillige Anw pensioen blijft 
bestaan. Als je hiervoor kiest, krijgt 
je partner na jouw overlijden een 
extra uitkering. Je partner krijgt 
deze maandelijkse uitkering tot hij/
zij AOW gaat ontvangen. 

Eiko de Vries (voorzitter 
Pensioenfonds Recreatie): 
Partnerpensioen was 
wens van werkgevers

‘In 2018 interviewden wij een groot 
aantal werkgevers. Zo kwamen we 
erachter dat er een sterke wens 
was voor een partnerpensioen. 
Werkgevers willen dat gewoon goed 
voor hun werknemers regelen. 
Het bestuur deelde deze wens 
met de sociale partners die in de 
recreatiesector actief zijn.

RECRON, FNV Horecabond, CNV 
Vakmensen, FNV Publiek Belang 
en WiZZ gingen hiermee aan 
de slag. Met als resultaat: een 
partnerpensioen als onderdeel van 
onze pensioenregeling. Daar zijn wij 
heel blij mee. De pensioenregeling 
is met partnerpensioen weer een 
stuk GastVrijer geworden!’     
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   Koudum

getrouwd met Joscha 

Teun (2) 

 WO Bedrijfskunde, Msc Organizational & Management Control

 Eigenaar Camping It Wiid, eigenaar en dagelijkse bedrijfsvoering   

 Vakantiepark De Kuilart en aspirant bestuurslid Pensioenfonds Recreatie

  Wintersport en zeilvakantie

Wouter in ‘t kort 

Hey Wouter, recreatie 
zit je echt in het bloed hè?  
Dat kun je wel zeggen! 35 jaar 
geleden besloten mijn ouders het 
roer om te gooien en een kleine 
camping (genaamd Simmerwille) te 
kopen. Uiteindelijk werd het camping 
‘It Wiid’ in Earnewâld. Hier ben ik ook 
opgegroeid. Het campingleven is mij 
dus met de paplepel ingegoten. 
Ik houd echt van deze leefstijl!

Niet heel gek dat je nu zelf 
campingeigenaar bent. 
Maar je was 24!  
Vertel, hoe doe je dat?
Mijn ouders wilden op een gegeven 
moment weten hoe Annelie, Huub 
en ik onze toekomst zagen. Gingen 
wij hun camping overnemen? Maar 

toen klopte een kennis aan: of mijn 
ouders Vakantiepark De Kuilart 
wilden kopen. 

Zij wilden niet, maar wij zagen het 
wél zitten. Ik weet het nog goed. Mijn 
vader zei: “Jongens, wij willen jullie 
niet onder druk zetten, maar dit is 
echt een mooie kans.” We waren er 
vrij snel uit en in de zomer van 2014 
begon ik op De Kuilart. Uiteindelijk 
hebben we ook de camping van mijn 
ouders overgenomen. 

Wat deed je toen?
Ik was net klaar met m’n bachelor 
Bedrijfskunde. Die zomer heb 
ik hard gewerkt aan een nieuw 
reserveringssysteem. Na de zomer 
moest ik terug naar Groningen, 

waar ik studeerde. Ik wilde eerst 
mijn master afronden voordat ik 
me helemaal op onze camping ging 
storten. Ik stelde een deadline voor 
mezelf: in juni 2015 ga ik dit bedrijf 
runnen, dus dan móét ik klaar zijn met 
mijn studie. En dat is gelukt!  
 
Je leven is vanaf dat 
moment echt veranderd 
zeker?
Ja! Ik ben direct na mijn studie naar 
Koudum verhuisd met mijn vriendin. 
We zijn inmiddels getrouwd en 
verwachten ons tweede kindje in 
december. We wonen nu in een 
bungalow op het terrein, tussen onze 
gasten. Ons eigen huis aan de rand 
van het terrein is bijna af. 

Had je vrouw eigenlijk wel 
zin in het camping leven?
Haha, ja! We zijn samen volwassen 
geworden, want ik ken haar al sinds 
mijn 16e. Zij wist dus wel waar ze voor 
tekende.

Wouter Bleckman over het campingleven:  

‘Ik houd echt van deze leefstijl!’  
Ken jij Wouter Bleckman (29) al? Sinds april 2019 is hij aspirant bestuurslid 
bij Pensioenfonds Recreatie. Hij bracht zijn jeugd door op de camping van 
zijn ouders. Nu is hij samen met zijn zus Annelie (32) en broertje Huub (27) 
eigenaar van Camping It Wiid (Earnewâld) en Vakantiepark De Kuilart 
(Koudum). Wouter en Huub zitten voornamelijk in Koudum, hun zus in 
Earnewâld. Wij willen hier meer van weten… 



Wouter heeft op zijn 29e niet 
alleen twee bedrijven in de 
recreatiesector, hij is ook - zoals 
hij zelf zegt - in opleiding ‘in 
de pensioenwereld’. Eiko de 
Vries (voorzitter Pensioenfonds 
Recreatie) vertelt hoe dit zit. 
Want hoe word je uiteindelijk 
bestuurslid van Pensioenfonds 
Recreatie? 

Eiko: ‘In de praktijk wordt het 
steeds lastiger om nieuwe 
mensen voor het bestuur te 
vinden. Zeker als je ook mensen 
onder de 40 jaar in je bestuur 
wilt. En dat willen we heel graag. 
De eisen waaraan een bestuurslid 
moet voldoen worden steeds 
hoger. Daarnaast willen we zowel 
mannen als vrouwen in het 
bestuur. 
Het bestuur en RECRON vinden 
het verder beide belangrijk dat 
er een ondernemer uit de sector 
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Gastvrijheid is de basis voor onze sector. Dat weten we allemaal. 
Mensen komen naar je recreatiepark, camping of attractie voor 
een leuke ervaring. Soms alleen, meestal met anderen. Hoe groot 
de groep ook is: ze willen allemaal een geweldige tijd hebben. 

Van doorsnee naar WOW!
Jij speelt daar een belangrijke rol bij. Want jij kunt het 
verschil maken tussen een doorsnee dag, week of weekend 
én een ervaring vol ‘WOW!momenten’. Dat hoeft niet met 
grote gebaren. Het zit ‘m vaak juist in kleine dingetjes. 

Sommige mensen zijn echte natuurtalenten, hebben 
gastvrijheid als het ware in hun genen zitten. Maar iedereen 
kan het leren. Bij Center Parcs hebben we een speciaal 
cultuurprogramma: WE ARE ALL Happy Family Makers. 
Ervaren coaches leren hun naaste collega’s hoe zij meer 
gastvrijheid kunnen bieden. Met humor, op een speelse 
manier. Dat werkt heel goed.

Je hebt op je werkplek natuurlijk ook te maken met allerlei 
regels. Die regels zijn belangrijk, ze zijn er niet voor niets. 
Maar je mag de gastvrijheid niet uit het oog verliezen. Zoek 
dus een goeie balans tussen regels en gastbeleving.    

Gastvrijheid: iedereen kan het leren!

#Column

Volg 3 simpele tips

1.  Heb oog voor details, wees attent. Zie je gasten lopen met 
een plattegrond? Vraag dan of je kunt helpen. Zo simpel 
kan het zijn.

2.  Informeer gasten over mogelijkheden die je biedt. Niet 
door veel met een megafoon te gaan tetteren, maar op een 
persoonlijke manier. Haak altijd aan bij de situatie van je 
gast(en).

3.  Wees oprecht geïnteresseerd.  
Gasten prikken fake interesse  
heel snel door!

 
      

Zoals ik al zei: 
iedereen kan 
gastvrijheid 

leren. Succes!

Marianne Riedstra (Deputy HR Director Center Parcs Europe)

Succes!
Marianne.

2018 samengevat
Pensioenfonds Recreatie schrijft elk 
jaar een jaarverslag. Daarin staat zo’n 
beetje alles wat het pensioenfonds 
in het afgelopen jaar meemaakte 
en deed. Hoe ging het met onze 
beleggingen? Hoeveel geld kwam er 
binnen, en hoeveel ging er weer uit? 
Aan welke nieuwe wetten en regels 
moeten wij ons houden?

Soms best ingewikkeld om te lezen. 
Daarom maken wij vanaf dit jaar ook een 
samenvatting: het verkort jaarverslag. 
Niet te ingewikkeld, maar juist makkelijk 
om te lezen. 

Nieuwsgierig? 
Binnenkort lees je ons eerste 
verkort jaarverslag via 
www.pensioenfondsrecreatie.nl/
2018inhetkort    

in het bestuur zit. Wouter is een 
succesvol recreatieondernemer. 
En hij is nog jong; dat is mooi 
meegenomen. 
Daarom is Wouter aspirant 
bestuurslid. Hij doet ervaring op 
in de praktijk, en leert zo wat het 
betekent om bestuurslid van ons 
fonds te zijn. Ik begeleid Wouter 
hierbij. Uiteindelijk bepaalt 
De Nederlandsche Bank of hij 
geschikt is en bestuurslid mag 
worden. We wensen Wouter veel 
succes!’    



Realisatie: 
Hoewel deze nieuwsbrief 
met de grootste zorg is 
samengesteld, kun je er geen 
rechten aan ontlenen. Het 
pensioenreglement is leidend.
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Heb je vragen?
Postbus 5199
9700 GD  Groningen
Telefoon: (050) 52 25 020
deelnemer@pensioenfondsrecreatie.nl
www.pensioenfondsrecreatie.nl

Pensioennieuws

Gooit de postbode nog steeds pensioenpost in je brievenbus? Dat kan anders! Je kunt je 
post namelijk ook digitaal ontvangen. Digitale pensioenpost biedt veel voordelen:

  Je ontvangt je pensioenpost in jouw eigen beveiligde omgeving ‘Mijn pensioen’. Als er een 
nieuw bericht is, krijg je een seintje per email.

  Je hebt geen papieren administratie meer nodig. Al je berichten staan overzichtelijk bij elkaar.
 Digitaal is sneller, makkelijker en goedkoper.

Ga digitaal!

Ga vandaag nog digitaal! Je regelt het snel en makkelijk op onze website:  
www.pensioenfondsrecreatie.nl/mijn-pensioen

www.linkedin.nl/company/pensioenfondsrecreatie

Als onze financiële situatie niet 
verbetert, kan dat uiteindelijk beteke
nen dat we je opgebouwde pensioen 
moeten verlagen. Dat geldt voor dit 

jaar zeker nog niet. Voor 2020 en 2021 
is dit nog onzeker. We verlagen je pen
sioen alleen als het echt niet anders 
kan.

Pensioenverlaging? Dit jaar (nog) niet!  
De dekkingsgraad van Pensioenfonds Recreatie is al langere tijd niet voldoende. Daarom 
moeten we elk jaar een nieuw herstelplan schrijven. Hierin staat hoe we de financiële 
situatie van ons fonds gaan verbeteren. We zijn daarvoor mede-afhankelijk van een 
stijging van de rente. Op dit moment is er sprake van een daling van de rente.

Ga naar: www.pensioenfondsrecreatie.nl/mijn-post
Weten hoe jij ervoor staat? Kijk dan ook eens op: 
www.mijnpensioenoverzicht.nl

Het UPO: wat kun je ermee?
Onlangs lag het jaarlijkse UPO (Uniform 
Pensioenoverzicht) bij je op de mat. In het UPO staat 
hoe hoog het door jou opgebouwde pensioen is. Is 
dat voor jou genoeg? Kijk daar goed naar. Misschien 
is het verstandig om zelf bij te sparen. Kijk ook gelijk 
of al jouw gegevens kloppen. En bewaar je UPO goed! 
Je kunt hem nodig hebben. Bijvoorbeeld als je een 
huis koopt. Gelukkig is ‘ie ook altijd online terug te 
vinden in ‘Mijn post’.

Rondom pensioen gaan een aantal hardnekkige 
misverstanden rond: pensioenmythes. Zoals: 
‘Iedereen moet tot 67 jaar doorwerken en kan niet 
eerder stoppen’. Dit klopt niet. Vanaf je 60e is het 
mogelijk om vervroegd met pensioen te gaan. Of het 
dan al financieel aantrekkelijk is, hangt wel af van je 
persoonlijke situatie.

Mythe: ik kan niet eerder 
stoppen met werken

We houden je natuurlijk op de hoogte 
van de ontwikkelingen. Op de website, 
maar ook via de gedrukte en digitale 
nieuwsbrief.    


