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Oktober 2012
Samenstelling bestuur gewijzigd
Sinds de vorige nieuwsbrief (mei 2012) is de samenstelling van het bestuur
opnieuw veranderd. In mei meldden wij nog dat er - na het vertrek van René
de Vries - een vacature was ontstaan. Gelukkig vonden we snel een prima
nieuw bestuurslid: Dirk den Heijer. Dirk is Consultant binnen de serviceline
Certificering, en werkt vanuit ons kantoor in Apeldoorn.
“Het besturen van een pensioenfonds is leuk en interessant werk. Dat weet ik
uit ervaring. Je krijgt met veel aspecten van de pensioenwereld te maken.”
Wij wensen hem hierbij natuurlijk veel succes.
Het bestuur is nu als volgt samengesteld:
Naam
Dick van Doorn (voorzitter)
Paulien Siegman
Liske Sieben (secretaris)
Dirk den Heijer

Functie binnen TW
Gepensioneerd Senior
Consultant Retirement
Senior Consultant Legal
Senior Associate
Retirement
Consultant Certificering

Namens
Werkgever
Werkgever
Medewerkers
Medewerkers

Nieuwe Deelnemersraad
Toen Frank Post en Jeroen Lössbroek Towers Watson verlieten, moest ook
de Deelnemersraad op zoek naar 2 nieuwe leden. Die hebben we inmiddels
gevonden. Harmen Pullen (kantoor Apeldoorn) en Marcel Vroegindewei
(Rotterdam) gaan namens de medewerkers in de Deelnemersraad
plaatsnemen. Zij vormen nu samen met Pascal Wegman (kantoor
Nieuwegein) de Deelnemersraad van het Pensioenfonds. De Deelnemersraad
zoekt nog wel een gepensioneerde deelnemer; dat is nog steeds een
vacature.
Op 14 september vergaderde het bestuur voor het eerst met de nieuwe
Deelnemersraad.

Website: vernieuwd
We hebben een vernieuwde website! Op de website vind je alle informatie
over het Pensioenfonds en je pensioenregeling bij Towers Watson.
Wat vind je op de website? Onder andere alle officiële documenten:
 de Statuten;
 de ABTN en
 het Pensioenreglement.

Verder:
 alle nieuwsbrieven;
 informatie over het Verantwoordingsorgaan en de Deelnemersraad;
 informatie over de oude pensioenregeling van Towers Perrin en de
oude spaar- en excedentregeling van Watson Wyatt.
Ga naar www.towerswatsonpensioen.nl als je meer over je pensioen(regeling)
wilt weten.

Jaarverslag 2011: voor iedereen beschikbaar
In juni is het jaarverslag van het Pensioenfonds over 2011 uitgebracht. Hierin
legt het bestuur verantwoording af voor het in dat jaar gevoerde beleid.
Daarnaast laat het bestuur zien wat dat beleid - in cijfers - heeft opgeleverd.
Hieronder zie je een tabel met het aantal actieve deelnemers en de
belangrijkste financiële cijfers.
Per 31 december*

2011

2010

2009

319

133

160

Vermogen

29.830

22.435

19.831

Verplichtingen

26.964

21.450

17.973

Dekkingsgraad**

121,1%

116,9%

117,4%

Actieve deelnemers

*Bedragen x 1.000 euro
**De genoemde dekkingsgraden kunnen niet rechtstreeks uit het vermogen en de
verplichtingen worden herleid. In het Jaarverslag wordt de berekening van de dekkingsgraad
nader toegelicht.

In het Jaarverslag staan veel meer (financiële) cijfers. Dat zijn geen
geheimen; het is een openbaar verslag. Wil je meer weten? Het volledige
Jaarverslag is op onze website te vinden (onder Downloads).

Robeco: nieuw systeem
Zoals we eerder schreven heeft Robeco een nieuw administratie- en
beleggingssysteem ontwikkeld dat inmiddels is ingevoerd: ‘Flexioen 2.0’.
Robeco heeft zijn dienstverlening zo geheel online gebracht. Wij vragen graag
nogmaals je aandacht voor de uitgebreide brief die je hierover in mei van dit
jaar van Robeco hebt ontvangen.
In die brief stond een gebruikersnaam en een password. En de vraag in te
loggen en een persoonlijk e-mail adres door te geven. Het is belangrijk dat je
dit doet. Anders ontvang je van Robeco geen informatie meer over jouw eigen
pensioenbeleggingen.
Wat moet je nog meer doen?
De meeste deelnemers laten hun beleggingen geheel aan Robeco over. Zij
beleggen via de zogenaamde Life Cycle mix; jij doet dat wellicht ook. Andere
deelnemers hebben hun volledige pensioenkapitaal op een spaarrekening
gezet, of bepalen helemaal zelf hoe zij beleggen (Eigen Beheer).

Je kunt je keuze op elk moment via het internet aan Robeco doorgeven.
Inloggen doe je op www.robeco-flexioen.nl. Vervolgens vul je je
gebruikersnaam en password in. Ben je de Robeco-brief kwijt? Stuur dan een
e-mail naar service@robeco-flexioen.nl of bel 0900-0226 (10 ct/pm).

