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Nieuwsbrief juli 2020
 

 

 Hallo ,
Wij hebben pensioennieuws voor jou. 

 

 

 

 Angela Peters nieuw bestuurslid bij SPF:
“We doen het voor onze deelnemers”

 

 “Oprecht interesse in onze deelnemer. Dat is wat ik zelf heb en mij valt op
dat alle andere bestuursleden dat ook hebben.” Angela Peters-Derksen
zegt dit zonder aarzelen. We praten met haar in een videocall over haar
eerste maanden als nieuw bestuurslid bij SPF. Wat is haar drive? Hoe ziet
ze SPF, nu en in de toekomst?

 

 
  Lees hier verder  

 

 Arnout Korteweg onze nieuwe voorzitter:
“Besturen met het virus op je hielen”

 

 Arnout, een ervaren en verbindende bestuurder met ruime ervaring in de
pensioensector, begint bij SPF in een onwerkelijke situatie. Het jaar 2019,
COVID-19 en de gevolgen voor SPF, zaken waar hij bij stilstaat.

 

 
  Lees hier verder  

 

 Het gemak van 'Mijn SPF Pensioen' en de
SPF Post-digitaal

 

 De nieuwe website en ‘Mijn SPF pensioen’-omgeving zijn live. Je kunt nog
enige hinder ondervinden van de werkzaamheden die te maken hebben met
het omzetten van de oude omgeving naar de nieuwe omgeving. Onze
excuses voor het ongemak. We doen er alles aan om de verdere overgang
zo geruisloos mogelijk te laten verlopen.

 

 
  Lees hier verder  
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 Coronavirus: impact op dekkingsgraad SPF  

 Er is nog steeds veel nieuws naar aanleiding van het coronavirus. De
maatregelen versoepelen en we werken langzaam toe naar het ‘nieuwe
normaal’. Geldt dat ook voor de dekkingsgraad? Hoe ontwikkelde de
dekkingsgraad zich en wat zijn de gevolgen. Je leest het hier.

 

 
  Lees hier verder  

 

  
 

 
 

 

 

Je ontvangt dit bericht omdat je een contactpersoon bent van Stichting Pensioenfonds SABIC.
Indien je in de toekomst geen communicatie meer wilt ontvangen via dit kanaal, klik hier om je af

te melden.
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