Mhpf pensioennieuws juli

Bekijk de webversie

Pensioennieuws juli

Bijna met pensioen:
loonheffingskorting
Als u bijna met pensioen gaat, is
het toepassen van
de loonheffingskorting een van de
onderwerpen waarover u een
beslissing moet nemen.

Lees verder

Publieksversie Financieel
jaarverslag 2020
In de nieuwe publieksversie van het
Financieel jaarverslag 2020 ziet u in één
oogopslag de belangrijkste activiteiten
rond Mhpf. Ook worden de belangrijkste
pensioencijfers over 2020 in tekst en
grafiek overzichtelijk aan u
gepresenteerd.
Zoals gebruikelijk doen belangrijke
toezichthouders als het
Verantwoordingsorgaan en de Raad van
Toezicht verslag en staat deze keer het
maatschappelijk verantwoord beleggen
in de schijnwerpers.
Het volledige financieel Jaarverslag van
Mhpf 2020 vindt u hier.

Jaarverslag 2020 Maatschappelijk
verantwoord beleggen
In het eerste Jaarverslag Maatschappelijk
verantwoord beleggen wordt u duidelijk wat de
aanpak van Mhpf is.

Lees verder

Mhpf en Young Mediahuis
Nederland organiseren
webinar pensioen en financiën
Mhpf organiseerde op 30 juni j.l. in
samenwerking met Young
Mediahuis Nederland een webinar over
pensioen en financiën.
Een belangrijk onderwerp dat op het webinar werd besproken was trouwen en
samenwonen. Als jij binnenkort gaat trouwen of samenwonen, wat betekent dit dan
voor het pensioen dat jouw partner ontvangt, mocht jij komen te overlijden.
Lees hier hoe jij het nabestaandenpensioen voor jouw partner regelt.
Lees verder

Eerdere berichten op mhpf.nl

Emilie Schols nieuw lid Raad van
Toezicht
“Je kunt maar één keer met een frisse blik naar
het reilen en zeilen binnen een pensioenfonds
kijken”.

Lees verder

Edward Roozenburg nieuw
aspirant-bestuurslid
“Nadat bekenden bij Mediahuis
Nederland en Mhpf mij
onafhankelijk van elkaar gepolst
hadden over een bestuursfunctie
bij het pensioenfonds, kon ik bijna
geen nee meer zeggen.”

LEES VERDER
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Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden

