
De lage rente heeft gevolgen voor uw pensioen. Bij een lage rente is
namelijk meer geld nodig voor eenzelfde pensioen. Dit betekent dat
pensioenfondsen meer geld in kas moeten hebben om de (toekomstige)
pensioenen uit te kunnen keren. Hierdoor verslechtert de financiële
situatie van pensioenfondsen. In het slechtste geval kan het dan nodig zijn
de pensioenen te verlagen. SPOA informeerde u hier al over. 
 
Omdat pensioen duurder is geworden, zijn er aanvullende maatregelen
nodig om in de toekomst voldoende geld te hebben voor de
pensioenopbouw. Tijdens de algemene ledenvergadering op 27
november a.s. brengen wij de plannen hiervoor bij u in stemming. In onze
nieuwsbrief leest u hier meer over. Ook kunt u via onze website kijken
naar het webinar over dit onderwerp, dat wij op 18 november a.s. samen
met SPOA organiseren.

Door lage rente hogere pensioenpremie nodig voor uw pensioen

Tijdens onze algemene ledenvergadering van 27 november a.s. lichten we
de plannen uit onze  nieuwsbrief verder toe. Daarna brengen we die in
stemming. Dit is hét moment om uw mening over de plannen te geven. 
De vergadering start om 20.00 uur in Hotel Mitland, Ariënslaan 1 in
Utrecht. U bent vanaf 19.30 uur van harte welkom voor ontvangst met een
broodje. Graag aanmelden bij info@bpoa.nl.

Algemene ledenvergadering 27 november: Laat uw stem horen!

Bent u nog geen lid van BPOA? Meldt u snel aan en stem mee!
Meldt u aan via info@bpoa.nl. Er zijn voor u geen extra kosten aan
verbonden.



18/11/2019 webinar om 19.30 uur

Meer weten over de wijzigingen in de pensioenregeling? 
Samen met SPOA organiseren wij op 18 november een webinar. U

kunt via onze website www.bpoa.nl een live presentatie over dit
onderwerp bekijken. 

Meldt u zich aan via het venster 'webinar' op de website
www.bpoa.nl. Tijdens het webinar kunt u vragen stellen. Ook is het

mogelijk tevoren uw vragen toe te sturen naar info@bpoa.nl.
Het webinar start om 19.30 uur.

 
Niet in de gelegenheid (geweest) het webinar te volgen? 

U kunt het achteraf terugkijken op onze website www.bpoa.nl

18-11-2019 webinar BPOA-SPOA


