
2021 in het kort
De belangrijkste cijfers, feiten en gebeurtenissen voor 
het jaar 2021 hebben wij voor u op een rij gezet. Zo 
weet u snel hoe Pensioenfonds Recreatie ervoor staat 
en wat we in 2021 hebben gedaan.

19.250
actieve deelnemers

3.445 
pensioengerechtigden

69.429 
ex-deelnemers

1.630 
aangesloten werkgevers

Rendement beleggingen

Kosten vermogensbeheer

Ontvangen premie

0,65% 57,4 miljoen

3,1 miljoen

Beleidsdekkingsgraad

31-12-2021 101,8%
31-12-2020  93,8%

Beleidsdekkingsgraad? 

Pensioen in beheer
voor ca. 92.000 mensen

Financieel

Uitvoeringskosten

Opnieuw een bijzonder jaar

Het jaar 2021 was net als 2020 een bijzonder jaar 
door de coronacrisis. Gelukkig hebben wij ons werk 
gewoon kunnen doen en uitkeringen op tijd kunnen 
betalen. En gelukkig heeft corona ook weinig impact 
op de sectoren verblijfsrecreatie en de zwembaden 
en -scholen gehad. Hierdoor konden de meeste 
werkgevers hun premies tijdig betalen.

De financiële positie van Pensioenfonds Recreatie 
is nog niet goed genoeg. Toch gaf het einde van 
2021 enige hoop. In december 2021 was onze 
beleidsdekkingsgraad met 101,8% flink hoger dan 
in 2020. We hoefden de pensioenen daarom niet te 
verlagen. En we schreven een nieuw herstelplan waarin 
staat hoe we verwachten verder te herstellen.

In 2021 hebben wij onze dienstverlening als gastvrij 
pensioenfonds, ondanks corona, gewoon voortgezet. 
Onze relatiemanager onderhield digitaal de contacten 
met werkgevers in onze sector. Ook hebben we in 
2021 weer een aantal nieuwe werkgevers met hun 
werknemers op vrijwillige basis bij ons pensioenfonds 
mogen verwelkomen waaronder een aantal payroll 
bedrijven. Een ontwikkeling waar we trots op zijn!

Belegd vermogen

1,2 miljard

Kosten pensioenbeheer

2,7 miljoen

Meer informatie? Het volledige jaarverslag 2021 kunt u hier vinden: www.pensioenfondsrecreatie.nl/jaarverslag

0,23% van het gemiddeld 
belegd vermogen

Kosten per deelnemer
149 euro

 De beleidsdekkingsgraad is de verhouding tussen het 
geld dat we in kas hebben en de pensioenen die we 

moeten uitkeren. De beleidsdekkingsgraad geeft dus aan 
hoe gezond het pensioenfonds is. Is de dekkingsgraad 

100%? Dan hebben we precies genoeg geld in kas om te 
kunnen voldoen aan de pensioenverplichtingen.


