Nieuwsbrief SPT, april 2014

Aanmelden:
Is deze nieuwsbrief
interessant voor iemand
die u kent? Stuur deze dan
door. Aanmelden gaat heel
eenvoudig.

Reageren?
Wilt u reageren op de
nieuwsbrief? De redactie
stelt prijs op uw mening.
Mail ons.

Nieuw beleggingsbeleid SPT
SPT heeft het eigen beleggingsbeleid geëvalueerd. Dit heeft geleid
tot een herijking van het beleid. Het nieuwe beleid is vastgelegd
in een zogenoemde Investment Policy Statement (IPS). Dit
document geeft deelnemers inzicht in de afwegingen die het
bestuur maakt bij het opstellen en uitvoeren van het
beleggingsbeleid.
Lees meer...

Uw pensioen gaat niet omlaag
SPT hoeft in 2014 de (opgebouwde en
ingegane) pensioenen niet te verlagen.
Verlagen is niet nodig, omdat de
financiële positie van SPT toereikend is.
De dekkingsgraad aan het einde van
het vierde kwartaal van 2013 was
104,1%.
Lees meer...

Nieuwe regels voor pensioenfondsbesturen
De overheid wil met nieuwe regels (de Wet Versterking Bestuur
Pensioenfondsen) de deskundigheid van besturen van
pensioenfondsen vergroten en het vertrouwen in de branche
herstellen. De nieuwe regels gaan in op 1 juli 2014.
Bij het instellen van het nieuwe bestuur in 2012 hield SPT al
rekening met de nieuwe regels voor pensioenfondsbesturen. Toch
wijkt de situatie bij het pensioenfonds nog deels af van de nieuwe
regels. Het fonds moet daarom een aantal aanpassingen
doorvoeren in de eigen organisatie per 1 juli 2014. Deze
aanpassingen worden nader uitgewerkt in een statutenwijziging.
Over deze statutenwijziging heeft het bestuur overleg gevoerd
met de Pensioenraad. De Pensioenraad heeft de wijziging
goedgekeurd.

Lees meer...

Algemene Vergadering op 24 juni 2014
De Algemene Vergadering van Deelnemers van dit jaar vindt
plaats op dinsdag 24 juni. Tijdens de Algemene Vergadering
besteedt het bestuur onder meer aandacht aan de pensioenregels
die in 2015 veranderen. Het pensioenfonds is intensief bezig met
de voorbereidingen daarvoor. Verder komt de toekomstvisie van
het bestuur voor SPT aan bod.
Wij hopen dat u ook dit jaar aanwezig bent bij de Algemene
Vergadering. Aanmeldinformatie en het volledige programma
volgen in een later stadium.

De AOW-leeftijd in 2014
De leeftijd waarop u voor het eerst
AOW ontvangt, is sinds 1 december
2013 opnieuw met een maand
verhoogd. Het AOW-pensioen start nu
twee maanden na uw 65ste verjaardag.
Per 1 november 2014 gaat het AOWpensioen nog een maand later in.
Lees meer...

Dit jaar geen pensioenoverzicht voor deelnemers
SPT hoeft in 2014 de pensioenen niet te verlagen. De deelnemers
ontvangen daarom dit jaar geen Uniform Pensioenoverzicht
(UPO). Pensioengerechtigden ontvangen wel elk jaar een
pensioenoverzicht.
Lees meer...

Informatie van de BPVT
Hieronder leest u het laatste nieuws
van de Beroepspensioenvereniging
Tandartsen en Tandarts-specialisten
(BPVT).

Algemene Vergadering BPVT
Op dinsdag 24 juni 2014 vindt de Algemene Vergadering voor
leden van de BPVT plaats. U ontvangt voor deze vergadering een
uitnodiging per post.

Aansluitend op deze vergadering vindt de Algemene Vergadering
van SPT plaats.
Nieuw aspirant-bestuurslid BPVT
Tandarts Gerard Vermeulen is benoemd tot aspirant-bestuurslid
van de BPVT. Hij woont in 2014 de bestuursvergaderingen van de
BPVT bij. Gerard heeft van 1981 tot en met 2013 gewerkt als
algemeen practicus in zijn eigen praktijk in Ittervoort. Binnen de
NMT heeft hij in diverse geledingen zijn interesse in
bestuurswerkzaamheden ontwikkeld. Op dit moment is hij lid van
de Financiële Commissie en secretaris van de afdeling Limburg
binnen de NMT.
Vacature bestuurslid SPT
Het BPVT-bestuur is sinds 1 januari 2014 op zoek naar een
tandartsspecialist voor de functie van bestuurslid van SPT. Per die
datum is er een vacature door het vertrek van Bernard Akkerman.
In de onlangs verschenen ledenbrief van de sectie specialisten
NMT wordt aandacht besteed aan deze vacature.
Geen verlaging pensioenen
De BPVT heeft met groot genoegen kennisgenomen van de
beslissing van het SPT-bestuur om de pensioenen niet te verlagen
per 1 april 2014.

