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Hoe staan we er financieel voor?

De kans op verlaging wordt steeds kleiner
Dat het steeds beter gaat met onze economie ziet u terug 
in de stijgende lijn van de dekkingsgraad. Toch gaat het 
herstel langzaam. Voor een deel is dit te wijten aan de 
lage rentestand. Dat drukt onze resultaten. De grens 
voor verhoging van het pensioen is nog ver weg.  
Aan de andere kant: de kans op het moeten verlagen 
van het pensioen wordt steeds kleiner. 

Beleidsdekkingsgraad
De graadmeter voor de hoogte van uw pensioen is de 
beleidsdekkingsgraad. Dit is het gemiddelde van de 
actuele dekkingsgraad van de laatste twaalf maanden. 
Pensioenfondsen moeten de beleidsdekkingsgraad  
gebruiken bij het maken van pensioenbeleid.  
De beleidsdekkingsgraad bepaalt bijvoorbeeld of  
we de pensioenen kunnen verhogen. Gedeeltelijke  
toeslagverlening is mogelijk bij een beleidsdekkings-
graad van 110% of hoger.

Maar de beleidsdekkingsgraad bepaalt meer. Is de 
beleidsdekkingsgraad langer dan vijf jaar lager dan 
104,3%? Dan moeten we de pensioenen verlagen. In mei 
was de beleidsdekkingsgraad 102,9%.

Persoonlijk pensioenpotje met goed rendement
Is het opbouwen van pensioen nog wel aantrekkelijk 
zonder jaarlijkse verhoging? BPF Schilders vindt van 
wel. De premie die u bij ons inlegt, reserveren wij voor 
uw eigen pensioen. Binnen het grote geheel heeft u dus 
eigenlijk een persoonlijk pensioenpotje. Deze inleg aan 
premie krijgt u dubbel en dwars terug: gemiddeld krijgt 
u twee tot drie keer zoveel pensioen als u aan premie 
heeft ingelegd.

Lees op www.bpfschilders.nl/dekkingsgraad 
hoe hoog de dekkingsgraad nu is.

De actuele dekkingsgraad van BPF Schilders is gestegen naar 111,6% in mei. Dat is goed nieuws, want de kans 

dat we de pensioenen moeten verlagen wordt daardoor steeds kleiner.

Een pensioenfonds voor 
alle werkenden in de sector
BPF Schilders is er voor alle werkenden in de sector, 
zowel werknemers in loondienst als zelfstandig 
ondernemers. Daarmee zijn we uniek in Nederland. 
Werknemers in loondienst en zelfstandig ondernemers 
verschillen natuurlijk wel van elkaar. In opdracht  
van De Nederlandsche Bank (DNB) hebben wij 
onderzoek laten doen of we goed omgaan met de 
belangen van deze verschillende groepen. Het 
onderzoek stelt vast dat we de belangen evenwichtig 
afwegen, oog hebben voor verschillen en ons actief 
inzetten om die weg te nemen. Desondanks is er een 
aantal onevenwichtigheden aan te wijzen. Met deze 
onevenwichtigheden gaat het bestuur nu aan de slag.  
Op www.bpfschilders.nl/onderzoek vindt u het rapport. 

In onze bedrijfstak werken ook uitzendkrachten. Zij 
kunnen kiezen waar ze collectief pensioen opbouwen: 
bij het pensioenfonds voor de uitzendbranche (StiPP) óf 
bij BPF Schilders. In dit pensioenblad leest u hier meer 
over. Tot slot: voor alle deelnemers willen we zo goed 
mogelijke financiële resultaten. Leuk is dat uw fonds 
hiervoor onlangs een award heeft gewonnen, omdat we 
de afgelopen kwartalen bij de fondsen behoren die het 
snelste herstel van de dekkingsgraad hebben laten zien.

Vincent Sapuletej
Bestuurslid voorgedragen namens OnderhoudNL

Actueel Hoe staan we er financieel voor?

Arbeidsongeschiktheid. Dit doet het met  
uw pensioen.

Vakwerk Jan Börchers (32) uit Finsterwolde 
behaalde vorig jaar de titel ‘meesterschilder’, 
de hoogst haalbare binnen de schildersbranche.

Pensioennieuws Belangrijk pensioennieuws 
vindt u hier. Zo bent u snel op de hoogte!

Stelling 
Hoe denkt u over de verplichte 
pensioenopbouw?

Vraag & Antwoord  
Op het pensioenoverzicht staat mijn partner 
niet vermeld. Hoe kan ik dat regelen? 

Financieel 
Hoe vult BPF Schilders verantwoord beleggen in? 

Digitaal & Colofon 

Mijn pensioen Oud-schilder Hans Hollestelle 
uit Delft: “Ik vind het lastig de kwast te laten 
liggen”.
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110% of hoger
Gedeeltelijke toeslag-
verlening is mogelijk.

104,3%
Minimaal vereiste 
beleidsdekkingsgraad 
in 2020.

102,9% 
Beleidsdekkingsgraad 
mei 2017.

88%
Kritische grens actuele 
dekkingsgraad, we 
moeten de pensioenen 
verlagen.

Vanaf ongeveer 130%
Volledige toeslag-
verlening is mogelijk 
(afhankelijk van de  
rente kan deze grens 
verschuiven).

Hoe hoog 

is de 

dekkings-

graad nu?
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Bij BPF Schilders begrijpen we dat u een zwaar beroep heeft. Daarom maakt  
onze pensioenregeling het mogelijk om eerder dan uw AOW-leeftijd te stoppen 
met werken. Ook kunt u in de aanloop naar uw AOW minder gaan werken. 

Arbeidsongeschiktheid
Dit doet het met uw pensioen.

“Ik ben een vakfanaat”

Jan Börchers (32) uit Finsterwolde begon zeventien jaar geleden bij  

schildersbedrijf Dreijer in Beerta. Vorig jaar behaalde hij de titel  

‘meesterschilder’, de hoogst haalbare binnen de schildersbranche die zelden 

wordt uitgedeeld. Momenteel werkt hij aan de Hervormde kerk in Blijham.

Jan: “Zeven jaar geleden was de kerk in zeer slechte staat. Als je ziet hoe de kerk er nu 
uit ziet, dan is dat een wereld van verschil. Ik rij er nu met plezier langs en denk dan: 
‘Nou, dat ziet er echt netjes uit.’”

Jan leerde tijdens zijn opleidingen verschillende technieken. Jan: “Onder het toeziend 
oog van een leermeester maak je bijvoorbeeld een deur in eikenhout-imitatie of 
een schouw in witmarmer-imitatie en daarboven een trompe l'oeil. Dat betekent 
‘gezichtsbedrog’ in het Frans en is een techniek waarmee je hyperrealistische 3D 
effecten maakt.”

Als projectleider zorgt Jan dat het werk van alle samenwerkingspartners vlekkeloos  
op elkaar aansluit. Jan reageert bescheiden: “De diversiteit maakt mijn werk zo leuk 
en ik krijg veel vrijheid van mijn werkgever. Thuis heb ik mijn zolder verbouwd tot 
atelier waar ik oefen met panelen. En tijdens vakanties lopen mijn vriendin en ik  
kerk in, kerk uit. Prachtig!” Jan lacht: Ik ben gewoon een vakfanaat.”

Van welke klus kreeg Jan het Spaans benauwd en welke grote wens 
heeft hij nog? Lees het allemaal in het uitgebreide interview op  
www.bpfschilders.nl/pensioenblad 

Aanmelden voor deze rubriek? Dat kan.  
Ga naar www.bpfschilders.nl/vakwerk en meld u aan!

Uw 
vakwerk 

ook in de 

spotlight?

Ziek worden kan iedereen overkomen. Zeker in onze branche, met veel fysieke inspanning is de kans 
aanwezig dat u op zeker moment een periode uitvalt. Afhankelijk van de oorzaken en klachten kan 
dit enkele weken zijn, maar het kan ook maanden of zelfs jaren duren. Als u langer dan twee jaar 
niet in staat bent om geheel of gedeeltelijk uw werk te doen, dan noemen we dat niet langer ziek, 
maar arbeidsongeschikt. En dat heeft nogal wat financiële consequenties, ook voor uw pensioen. 

De gevolgen voor werknemers in loondienst kunnen anders zijn dan voor ondernemers. We zetten de 
belangrijkste hieronder op een rijtje.

Speciaal voor werknemers

Na twee jaar wordt u medisch gekeurd 
door het UWV. Zij stellen de mate van 
arbeidsongeschiktheid vast. Als het UWV  
u voor 35% of meer arbeidsongeschikt 
verklaart, dan krijgt u een WIA-uitkering 
van de overheid. Daarmee heeft u, onder 
voorwaarden, recht op premievrije 
voortzetting van de pensioenopbouw. Dat 
wil zeggen dat u geen of minder premie 
betaalt zolang u geheel of gedeeltelijk 
arbeidsongeschikt bent. En dat u wel  
pensioen opbouwt. 

Kijk voor meer informatie op  
www.bpfschilders.nl/arbeidsongeschikt

Speciaal voor ondernemers

Als u als ondernemer na twee jaar arbeids-
ongeschikt wordt, krijgt u alleen een WIA-  
uit kering van de overheid als u heeft besloten 
de WIA vrijwillig voort te zetten. U heeft dan, 
onder voorwaarden, recht op premievrije 
voortzetting van de pensioenopbouw. Dat wil 
zeggen dat u geen of minder premie betaalt  
zolang u geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt 
bent. En dat u wel pensioen opbouwt. 

Heeft u de WIA niet vrijwillig voortgezet? 
Ook dan kunt u in aanmerking komen voor 
premievrije pensioenopbouw. De voorwaarden 
hiervoor hangen van een aantal factoren af. 
Zo maakt het uit of u wel of niet verzekerd 
bent tegen arbeidsongeschiktheid. Dat is  
wettelijk zo bepaald.

Kijk voor meer informatie op  
www.bpfschilders.nl/arbeidsongeschiktheid
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Wat is uw AOW-leeftijd?
Drie op de vijf Nederlanders schat de AOW-leeftijd verkeerd 
in, zo blijkt uit onderzoek van Wijzer in geldzaken. 69% van 
de respondenten verwacht eerder AOW te krijgen dan in 
werkelijkheid het geval zal zijn. Veel mensen lijken niet te weten 
dat de AOW-leeftijd stijgt naarmate we ouder worden. Wat is uw 
AOW-leeftijd? 

Ga naar www.svb.nl/aowleeftijd en bereken uw AOW-leeftijd.

Belangrijk pensioennieuws vindt u hier. Zo bent u snel op de hoogte!

Elke eerste donderdag van de maand 
bloggen afwisselend Cathrin van der 
Werf (werkgeversvoorzitter) of Mieke 
van Veldhuizen (werknemersvoorzitter) 
over hun persoonlijke gedachten, 
mening en visie op werk- en 
pensioengebied. Waarom ze dat doen? 
Omdat Cathrin en Mieke aandacht  
willen vragen voor onderwerpen die 
u aan het denken zetten. En omdat zij 
nieuwsgierig zijn naar wat u bezig  
houdt of zorgen baart. 

Ga naar www.bpfschilders.nl/blog  
en reageer.

Nieuw: 
BPF Schilders blogt!

Winnaar tabletactie
Wij feliciteren de heer Knuit uit ’s-Heerenhoek. 
Hij is de gelukkige winnaar van een 
tabletcomputer. Deze won hij door zijn 
e-mailadres aan ons bekend te maken en te 
laten weten dat hij zijn pensioeninformatie in 
het vervolg graag digitaal wil ontvangen. 

BPF Schilders wint award
Pensioen Pro is een nieuws- en informatiebron voor de 
Nederlandse pensioen- en beleggingssector. Zij nomineerden  
BPF Schilders vanwege het feit dat we de afgelopen kwartalen bij 
de fondsen behoren die het snelste herstel van de dekkingsgraad 
hebben laten zien. Wij zijn er trots op dat wij als winnaar de 
award in ontvangst mochten nemen.

In 2015 en 2016 gingen Nederlanders met pensioen bij  
64 jaar en 5 maanden. Begin deze eeuw lag de gemiddelde 
pensioenleeftijd nog rond 61 jaar. Sinds 2007 stijgt die leeftijd. 
Dat heeft allemaal te maken met de wens van de overheid dat 
we langer doorwerken, omdat we met z’n allen gemiddeld 
ouder worden. Het percentage werknemers dat voor hun 65e 
met pensioen gaat is sindsdien gehalveerd. Kijken wij naar 
onze eigen bedrijfstak dan was de gemiddelde pensioenleeftijd 
in 2015 64 jaar en 4 maanden en in 2016 64 jaar en 8 maanden. 

Nederlanders steeds later met pensioen

Pensioenreglement 
gewijzigd

Op www.bpfschilders.nl/reglement 
kunt u het nieuwe pensioenreglement 
downloaden.
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Speciaal voor werknemers

Speciaal voor ondernemers

Speciaal voor werknemers

Filmpje: ‘Werkt u als uitzend-
kracht in de schildersbranche?’
Als uitzendkracht in de schildersbranche kunt u kiezen 
waar u pensioen opbouwt. Bij StiPP (het pensioenfonds 
voor de uitzendbranche) óf bij BPF Schilders. Wist u dat er 
verschillen zijn tussen deze pensioenregelingen?

Ga naar www.bpfschilders.nl/uitzendkracht en  
bekijk het filmpje.

Eenvoudig uw  
premie betalen
Automatisch betalen via een 
betalingsmachtiging geeft veel gemak. 
Hierdoor betaalt u altijd op tijd het juiste 
bedrag. Wilt u profiteren van de voordelen 
van automatische incasso? 

Ga naar www.bpfschilders.nl/factuur 
en download het machtigingsformulier.

Ook pensioen in het laagseizoen
U mag in het hoogseizoen meer uren werken dan in uw arbeidsovereenkomst is afgesproken. Voordeel is dat u 
hierdoor kunt sparen voor verlof in het laagseizoen. Uw werkgever hoeft u dan niet te ontslaan als gevolg van 
minder werkzaamheden in het laagseizoen. Bijkomend voordeel is dat uw pensioenopbouw dan gewoon doorloopt. 
Deze regeling wordt mogelijk gemaakt binnen de cao voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf. Misschien 
werkt u al op die manier. Is dat niet het geval? Vraag uw werkgever of deze regeling in uw bedrijf kan worden 
toegepast, zodat u er volgend jaar van kunt profiteren.



Deze vraag krijg ik vaker, maar het 
kan zijn dat u geen actie hoeft te  
ondernemen. Het pensioenoverzicht  
is namelijk gebaseerd op uw situatie 
van 31 december 2016. 

Bent u na die datum getrouwd of een geregistreerd partner-
schap aangegaan? Of heeft u na die datum uw partner waarmee 
u samenwoont aangemeld? Dan is dat de reden dat uw partner 
nog niet vermeld staat op dit pensioenoverzicht. Wilt u zeker 
weten dat uw partner na 31 december 2016 wél is geregistreerd? 
Controleer dat dan op uw persoonlijke omgeving in Infodesk.  
Ga naar www.bpfschilders.nl/profiel en log in met uw DigiD. 
Onder ‘Profiel’ ziet u de naam van uw partner staan. 

Staat de naam van uw partner daar niet? Dan is er iets anders 
aan de hand. Misschien bent u getrouwd in het buitenland of 
woont u samen. Dan krijgen wij dat niet automatisch door van 
uw gemeente. In beide gevallen is het noodzakelijk om uw  
partner zelf aan te melden. U vult hiervoor het formulier  
Aanvraag partnerregistratie in en stuurt dit naar ons terug.

Ga naar www.bpfschilders.nl/samenwonen 
voor het formulier  
'Aanvraag partnerregistratie'.

Harmke Blokland-Smit,
adviseur klantcontact

Op het pensioenoverzicht  
staat mijn partner niet vermeld. 
Hoe kan ik dat regelen?  

Uw partner 

aanmelden?

Deze stelling plaatsten wij 
op Facebook omdat wij  
benieuwd zijn naar de  
meningen van onze deel-
nemers. Een aantal reacties 
op deze stelling hebben wij 
hier met toestemming van  
de deelnemers opgenomen.

Iedereen die in Nederland woont of werkt, bouwt automatisch AOW op. Daarnaast bouwt bijna iedereen 

die werkt verplicht een aanvullend pensioen op. Door die verplichtstelling bouwen we pensioen op zonder 

dat we er naar hoeven omkijken. 

Hoe denkt u over de 
verplichte pensioenopbouw?

Dit vinden wij

Dit vindt u

Marlies van Loon, bestuurslid voorgedragen door de zzp-organisaties: 
Ik zie dat de meningen over verplichte pensioenopbouw verdeeld zijn. Een aantal van u  
ziet er de voordelen van in om samen verplicht pensioen op te bouwen. Anderen bepalen 
liever zelf hoe ze hun pensioen opbouwen. Maar ik zie ook een rode draad: iedereen vindt 
het belangrijk dat er geld voor later opzij wordt gezet. En een goed pensioen is precies  
waar we ons als pensioenfonds voor inzetten.

Dustin Gijsberts:  
"Ik vind dat we hierin 
vrij moeten zijn en  
zelf een keuze moeten 
kunnen maken waar  
je pensioen opbouwt."

Joop Huyts:  
"Wel verplicht 
pensioen opbouwen, 
maar wel zelf kiezen 
waar. Zit nogal veel 
verschil bij pensioen-
fondsen."

Roy Nijmeijer:  
"Wie gaat mij  
garanderen dat ik  
over 30 jaar wel mijn 
pensioen krijg?  
Zet het liever zelf  
aan de kant."

Ton Gijsbertsen: 
"Heel goed. Ik pluk 
er al vijf jaar de 
vruchten van."

Reacties op 

stelling Benieuwd naar alle reacties op de stelling? Ga naar www.facebook.com/BPFSchilders

Henk Dekker:  
"Pensioen doen.  
Solidariteit en 
collectief.  
Iedere werkende  
pensioenopbouw."
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Waarom verantwoord beleggen?
Wij geloven dat maatschappelijk verantwoord beleggen op lange termijn 
een positief effect heeft op het rendement van de portefeuille. En dat 
verantwoord beleggen bovendien de risico’s verlaagt. Wij besteden bij onze 
beleggingskeuzes dan ook veel aandacht aan kwesties op gebied van milieu, 
maatschappij en goed ondernemingsbestuur. Niet alleen een goede financiële 
toekomst is van belang, maar ook een goede leefomgeving. BPF Schilders 
draagt aan dit belang bij met het beleggingsbeleid. Hieronder leest u meer 
over wat wij doen.

1  Duurzaamheid in beleggingsbeslissingen
Duurzaamheid vinden wij belangrijk. Daarom vragen wij de partijen die 
voor ons beleggen om duurzaamheidsrisico’s én kansen mee te nemen in alle 
beleggingsprocessen. Hierbij geven we voorrang aan vermogensbeheerders 
die – net als wij – ondertekenaar zijn van de UN Principles for Responsible 
Investment. Hierin staan richtlijnen die de Verenigde Naties heeft opgesteld 
met internationale groepen van grote beleggers zoals pensioenfondsen. Door 
het ondertekenen van deze richtlijnen beloven wij dat we maatschappelijk 
verantwoord beleggen.

2  Beleggingen met een positieve bijdrage
Binnen de randvoorwaarde van een goed rendement, geeft BPF Schilders 
de voorkeur aan beleggingen die op de lange termijn een positieve bijdrage 
leveren aan een duurzame samenleving, de Nederlandse economie en indien 
mogelijk aan de eigen sector in het bijzonder. 

3  Actief eigenaar
Wij gebruiken onze invloed als aandeelhouder om de kwaliteit, 
duurzaamheid en continuïteit van ondernemingen en markten te 
verbeteren. Dit betekent dat wij stemmen op aandeelhoudersvergaderingen 
en met ondernemingen en marktpartijen in gesprek gaan over gewenste 
veranderingen. Voorbeelden van gespreksonderwerpen zijn arbeidsrechten, 
gezondheid, klimaatverandering en mileuvervuiling.

4  Beleggingen uitsluiten
Wanneer wij ervoor kiezen niet meer in ondernemingen te beleggen noemen 
wij dit ‘uitsluiten’. BPF Schilders wil niet beleggen in ondernemingen die 
direct betrokken zijn bij de productie van en/of handel in wapens. Daarnaast 
beleggen wij niet in staatsobligaties van landen die onderworpen zijn aan 
sancties door de VN Veiligheidsraad.

We beleggen uw pensioen-

premie. Dat is nodig voor een 

goed en betaalbaar pensioen. 

We doen dat wel op een  

maatschappelijk verantwoorde 

manier. Dat betekent dat we  

niet zo maar overal in beleggen. 

We houden rekening met milieu, 

maatschappij en hoe een  

onderneming wordt bestuurd.

Hoe vult BPF Schilders 
verantwoord beleggen in?

Colofon
 
Pensioenblad is een uitgave van  
BPF Schilders. Het blad verschijnt 
drie keer per jaar en wordt verspreid  
onder werknemers, ondernemers en 
gepensioneerden. De informatie in 
dit pensioenblad is met de meeste 
zorgvuldigheid samengesteld. 
Desondanks kunt u er geen  
rechten aan ontlenen.

Klantenservice
Postbus 702, 3700 AS Zeist

Digitaal
www.bpfschilders.nl
Op onze website vindt u veel en uitgebreide  
informatie over de pensioenregeling.

Pensioenplanner
Weten hoeveel pensioen u heeft opgebouwd?  
Ga naar www.bpfschilders.nl/pensioenplanner en log in  
met uw DigiD.

Facebook
Like onze Facebookpagina, blijf op de hoogte en praat mee over 
pensioen op www.facebook.com/BPFSchilders

E-nieuwsbrief
Op de hoogte blijven en praktische tips ontvangen in  
uw mail? Meld u aan voor onze e-nieuwsbrief via  
www.bpfschilders.nl/profiel en log in met uw DigiD.

Klantenpanel
Wilt u meehelpen onze dienstverlening te verbeteren?  
Meld u dan aan voor ons klantenpanel via  
www.bpfschilders.nl/klantenpanel

Blog
Benieuwd naar de persoonlijke gedachten, mening en visie op 
werk- en pensioengebied van  de voorzitters?
Lees het blog via www.bpfschilders.nl/blog

Alles 
over 

beleggen?

Speciaal voor ondernemers

Speciaal voor gepensioneerden

Speciaal voor werknemers

www.bpfschilders.nl/contact
T (030) 277 56 00
Bereikbaar op werkdagen  
tussen 08.15 en 17.00 uur.

www.bpfschilders.nl/contact
T (030) 277 56 00
Bereikbaar op werkdagen  
tussen 08.15 en 17.00 uur.

www.bpfschilders.nl/ondernemers
T (030) 277 56 10
Bereikbaar op werkdagen  
tussen 08.15 en 17.00 uur.

Uw klus na de zomervakantie!
Weet u al aan welke klus u begint na een periode van 
ontspanning in de zomervakantie? Of werkt u in de 
zomervakantie gewoon door? We zijn benieuwd! 
 
Ga naar www.facebook.com/BPFSchilders en deel uw klus. 
Misschien heeft u er wel een foto bij.

Ga naar www.bpfschilders.nl/beleggen voor meer informatie.
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Oud-schilder Hans Hollestelle uit Delft:

“Ik vind het lastig de kwast te laten liggen”
“Toen ik negen jaar was heb ik een paar maanden in het ziekenhuis gelegen.  
Uit verveling begon ik de gezichten van de verpleging na te tekenen. De mensen 
om me heen vonden dat ik er aanleg voor had. Mijn oom, die schilder was, zag dit 
en heeft me op m’n vijftiende op sleeptouw genomen. In de avonduren heb ik mijn 
vakdiploma’s schilderen en behangen gehaald. Tijdens mijn diensttijd kwam ik 
terecht bij het toenmalige vliegveld Ypenburg in Den Haag, als schilder/bekleder van 
de vliegtuigen van de Koninklijke Luchtmacht. Een ‘erebaan’ die ik ruim een jaar 
met heel veel plezier heb gedaan. Uiteindelijk werkte ik zo’n veertig jaar als schilder, 
bij verschillende werkgevers. Nu ben ik alweer twaalf jaar met pensioen, maar ik 
vind het lastig de kwast te laten liggen. Laatst nog knapte ik de gevel op van het huis 
van de dochter van mijn beste vriend, in hartje Delft. Geweldig om de reacties van 
voorbijgangers te horen! Mijn vrouw en ik komen nu rond van onze AOW plus een 
klein aanvullend pensioen. Het is soms lastig, maar samen redden we het wel.”  

Het leven van Hans ging niet altijd over rozen. Benieuwd naar zijn hele 
levensverhaal? Lees het op www.bpfschilders.nl/pensioenblad

Aanmelden voor deze rubriek? Dat kan. 
Ga naar www.bpfschilders.nl/mijnpensioen en meld u aan!

Uw verhaal 

ook in de 

spotlight?

Hans Hollestelle (77) uit Delft 
•  is getrouwd met Yn (71) 
•  werkte o.a. als huisschilder bij 

Konmar Supermarkten
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