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We hadden een hete zomer, die anders was dan anders.
Het coronavirus haalde een streep door vele plannen.

Deze zomer geen Eurovisie Songfestival, geen EK-voetbal
en geen festivals, en de meesten van ons vierden vakantie
in eigen land.
Bij PMT is het ook anders dan anders. We werken nog steeds
vooral vanuit huis. Onze gepensioneerdenbijeenkomsten,
die we zo’n tien keer per jaar in een theater organiseren,
kunnen door de coronamaatregelen voorlopig niet doorgaan. Dit najaar maken we dat goed met een uitzending
via internet, speciaal voor gepensioneerden. U kunt zich
daarvoor aanmelden via onze vernieuwde website: pmt.nl.
Onze dienstverlening houden we ondertussen natuurlijk op
peil. U kunt ons gewoon bereiken; we zitten zoals altijd voor
u klaar.
Pas goed op uzelf en blijf gezond!
Jos Brocken, werknemersvoorzitter PMT

Kijkt u ook naar onze
uitzending voor gepensioneerden
op 7 oktober?
Wilt u weten hoe PMT ervoor staat? Wat het
nieuwe pensioenakkoord inhoudt? Of PMT
de pensioenen misschien moet verlagen?
Op woensdag 7 oktober 2020 organiseert PMT
een uitzending om u bij te praten over deze
onderwerpen. De uitzending begint om 19.00
uur en duurt een uur. U kunt de uitzending
bekijken via internet. Tijdens de uitzending
beantwoorden we vragen van kijkers.
Aanmelden voor de bijeenkomst kan eenvoudig
via pmt.nl/evenementen.
Wanneer de coronamaatregelen het weer
toelaten, starten we weer met de vertrouwde
regionale bijeenkomsten in het theater.

Vernieuwde website PMT
Heeft u onze nieuwe website al gezien? Deze is gebruiksvriendelijker
en overzichtelijker geworden. En nu ook goed leesbaar op tablet en
mobiel.
U vindt hier heldere informatie over uw pensioen bij PMT. Zoals informatie over blijven werken na uw pensioen, de betaaldata van uw
Vernieuwde
website PMT
pensioen
en actueel nieuws.
Heeft u nog niet gekeken?
Ga naar pmt.nl.
Vindt u niet wat u zoekt?
Neem dan contact met ons
op via pmt.nl/contact.
Wij helpen u graag.

Op deze data ontvangt
u uw pensioen
Wij maken uw pensioen op de volgende data
over aan uw bank:
• donderdag 22 oktober
• woensdag 25 november
• donderdag 17 december
Het verschilt per bank of uw geld ook op
dezelfde dag op uw rekening staat. Kijk voor
alle betaaldata op pmt.nl/betaaldata.

Woningen PMT in Prinsenbeek verduurzaamd
PMT belegt een deel van het pensioengeld in woningen.
Wij vinden het belangrijk dat onze woningportefeuille
duurzaam is, goed onderhouden blijft en dat onze huurders
betaalbaar kunnen wonen. Daarom hebben we bijna 100
rijwoningen uit de jaren ’70 in Prinsenbeek door BAM
Wonen laten renoveren en verduurzamen.

In totaal zijn nu 1.500 PMT-woningen duurzamer gemaakt.
Dat scheelt per jaar een besparing van 1,5 miljoen kg
CO2-uitstoot. Dat is evenveel uitstoot als zo’n 8.000 keer met
een dieselauto met vouwwagen op en neer naar Parijs gaan.
mers, werkgevers en gepensioneerden.

Zo zijn bijvoorbeeld de daken geïsoleerd en dakgoten en
dakramen vervangen. Ook hebben de woningen spouwmuurisolatie gekregen en is dubbelglas geplaatst. Hierdoor
wordt per jaar circa 75.000 m3 gas bespaard en circa 13.000
kg CO2 minder uitgestoten.

Alle post digitaal?
Wij regelen bijna alles voor uw pensioen. Daar houden we u graag
van op de hoogte. Uw berichten staan ook in uw digitale brievenbus
van PMT. Dat heeft voordelen!






Alles op één veilige plek
Makkelijk terug te vinden
Sneller en meer relevant
Beter voor het milieu

Geef uw e-mailadres door via pmt.nl/mijnpmt en ontvang een e-mail
als u een nieuw bericht in Mijn PMT heeft.
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