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‘We volgen de
financiële situatie
op de voet’
Wim Vermeulen (61) is bestuurslid
namens de werknemers en plaatsvervangend voorzitter van het
pensioenfonds. Hij is getrouwd en
heeft twee kinderen. In zijn vrije
tijd besteedt hij veel tijd aan zijn
vijver en tuin. Hij gaat graag en
veel fietsen en vissen.
Wim heeft de Agrarische H
 ogeschool
gedaan met als aandachtspunt
levensmiddelen en dranken. In zijn
huidige functie is hij Manager Quality
& Innovation. In juli 2007 is hij door de
OR benaderd en bestuurslid namens
werknemers geworden. Zijn huidige
bestuursperiode loopt tot eind volgend
jaar. En hij heeft er nog geen genoeg

Jaarbericht 2019
Wat speelde er in 2019 bij uw pensioenfonds? Hoe stond het fonds ervoor?
En wat verwacht het bestuur van de
toekomst? Dat leest u in dit jaarbericht.
Wilt u meer weten? Ga dan naar
www.grolschpensioenfonds.nl/jaarbericht-2019
of scan eenvoudig de QR-code. n

van: “Het blijft gewoon interessant
omdat er zoveel gebeurt.”

Belangrijke

Toekomst fonds

onderwerpen 2019

“In 2019 was de toekomst van ons
fonds een belangrijk aandachtspunt.
En dat is het nog steeds. Blijven we
voortbestaan? Vorig jaar hebben we
de pensioenen nog kunnen verhogen.
Maar de coronacrisis heeft een grote
impact op de gezondheid en de economie. Als er nog een dip komt door bijvoorbeeld een tweede golf dan komen
dat soort dingen in het gedrang. Daar
moeten we voor waken. Het bestuur
volgt de financiële situatie op de voet.”
“We zijn een klein fonds met een
goede conditie ten opzichte van veel
andere fondsen. Dat willen we natuurlijk zo houden. Kan ons pensioenfonds
op deze manier blijven voortbestaan?
We vinden nu nog van wel, maar
we blijven ons oriënteren op de
toekomst.” n

•

bestuurlijke organisatie

•

toekomstvisie

•

financiële positie

•

actualisering Actuariële en
Bedrijfstechnische Nota
(ABTN)

•

beleidsplan 2019-2023

•

implementatie
IORP II-regelgeving

•

ESG-beleid vermogens
beheer n

1.944

Het Grolsch Pensioenfonds betaalt
maandelijks pensioen aan 669 gepen
sioneerden. De overige 1.275 actieve en
gewezen deelnemers ontvangen in de
toekomst een pensioen.

(gewezen)

€ 453,6

deelnemers/

Miljoen

gepensioneerden
In 2019 maakte het
fonds 17,0% winst op
de beleggingen.

Dit is het vermogen voor de betaling
van de pensioenen aan de d
 eelnemers.
Het vermogen is in vastrentende
waarden, aandelen, vastgoed en liquide
middelen belegd.

17,0%

2019
in cijfers

€ 387,4
Miljoen
Dit is de waarde van de
pensioenverplichtingen aan alle
deelnemers. Het bedrag wordt
elk jaar opnieuw berekend.

€ 8,6

In 2019 betaalde
het fonds zo’n
€ 8,6 miljoen uit
aan pensioenen.

Miljoen

€ 5,8

115,4%

Miljoen

De dekkingsgraad geeft
de financiële situatie
van het fonds weer.
Het percentage toont de verhouding tussen
vermogen en pensioenverplichtingen.

(per december 2019)

Dit bedrag heeft het fonds van
werkgever en deelnemers ontvangen
aan pensioenpremie.

Colofon
Dit is een uitgave van Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij.
Wij hebben voor u ons jaarverslag over 2019 samengevat. U kunt daarom aan de tekst geen rechten ontlenen.
Graag nodigen wij u uit het volledige jaarverslag te lezen op www.grolschpensioenfonds.nl.
Wilt u reageren? Uw reactie is welkom: pf-grolsch@azl.eu.
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