Aan de leden van VG-PMT
Beste leden,

Het bestuur vergadert nu via digitale middelen. Best wel even wennen. Ook voor het
Verantwoordingsorgaan van PMT is gekozen voor deze manier van vergaderen. Het Bestuur van PMT
legt via het verantwoordingsorgaan verantwoording af over het door haar gevoerde beleid. In het
Verantwoordingsorgaan zitten 5 gepensioneerden die door gepensioneerden zijn gekozen. Destijds
zijn alle drie de kandidaten van PMT in het Verantwoordingsorgaan gekozen. Dat zijn Diederik Tak
Labrijn, Sjef Marcelis en ik. De andere twee gepensioneerde leden van het Verantwoordingsorgaan
zijn (inmiddels) ook lid van onze vereniging. Verder zitten er vertegenwoordigers van de actieven
(werknemers die werken in de bedrijfstak), slapers (mensen die in de bedrijfstak gewerkt hebben en
pensioen hebben opgebouwd bij PMT) en werkgeversvertegenwoordigers.
Het Verantwoordingsorgaan is op dit moment druk met de jaarstukken van PMT.
Dekkingsgraad blijft achter
Door de daling van de beurzen en de slechte rente is de dekkingsgraad van PMT nog steeds beneden
het vereiste niveau en dreigen kortingen in 2021. Maar het jaar is nog niet voorbij en de peildatum is
31 december a.s. Onze hoop is gevestigd op de angst van de politiek voor kortingen bij
gepensioneerden vlak voor de verkiezingen (maart 2021). Wellicht krijgen we nog een versoepeling
van de regels die in Nederland strenger zijn dan in de rest van Europa.
Contact met PMT
Het viel mij laatst op dat een aantal gepensioneerden niet alle informatie van PMT krijgt. PMT stuurt
veel informatie via de mail. Geef dus uw e-mailadres op aan PMT. U kunt dan ook inschrijven voor
het digitale panel als u wilt dat uw mening wordt gehoord door PMT.
Een andere manier van invloed: maak zoveel mogelijk PMT-gepensioneerden lid van onze vereniging.
Met vriendelijke groet, namens het bestuur van VG-PMT
Rob Bernsen,
voorzitter
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