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Stichting Pensioenlab

Inleiding

De eerste jaarrekening: een legendarisch moment voor onze jonge stichting. Op 21 mei 2014 is de Stichting
PensioenLab tijdens het event van PensioenLab gelanceerd. De stichting is een initiatief van CNV Jongeren,
FNV Jong en VCP Young Professionals en heeft als algemeen doel om de belangen van jongeren op pensioenthema’s te behartigen. Bijvoorbeeld door jongeren te informeren, betrekken, op te leiden en/of hun
stem te laten horen. Door middel van de Stichting wordt inspraak van jongeren op pensioenthema’s gewaarborgd én wordt een grote pool van geschikte jonge pensioenbestuurders gecreëerd.
Het pensioenstelsel is enorm aan het veranderen. Vanuit de pensioensector wordt de noodzaak aangegeven tot het beter informeren en actief betrekken van jongeren. De beslissingen van nu, zijn bepalend voor
‘hun later’. Het zijn tevens de jongeren die de toekomst van het stelsel meer zouden moeten kunnen bepalen. Het PensioenLab wordt een steeds bekender fenomeen binnen de pensioenwereld. Dat komt door
PensioenLab, maar nog meer door het enthousiasme van de vele jongeren die actief aan de slag met hun
pensioen zijn gegaan. In pensioen geïnteresseerde jongeren blijken heel nuttig te zijn voor de pensioensector. Ze kunnen in belangrijke mate bijdragen aan onderzoek binnen de pensioensector als geheel en voor
specifieke fondsen. Zo fungeren de jongeren als:
- Klankbord voor onderzoek: pensioenfondsen en de sector als geheel hebben behoefte aan het testen van
ideeën. Hier zijn vaak al specifieke deelnemer panels voor. Echter, specifieke jongerencontact ontbreekt
vaak. Ook zijn de panels vaak vrij anoniem en op afstand. In een specifiek jongerenklankbordgroep kunnen
ideeën over nieuwe vormen van onderzoek op het gebied van communicatie, beleggingsbeleid en aanpassing van regelingen worden besproken/getoetst. Inmiddels komen onze jongeren bij events van VIIP, PensioenForum, PensioenFederatie, Aegon en diverse anderen. Ook zijn de adviezen gebruikt in de hooflijnennota van SZW en het rapport van het CPB over de doorsneepremie.
- Ambassadeur/voorlichting: Het collectieve stelsel staat onder druk. Dit terwijl er goede argumenten zijn
om het pensioen collectief te regelen. Het is van belang dat deze argumenten ook aangeleerd worden door
jongeren aan jongeren en daarna ‘jongerenproof’ gecommuniceerd kunnen worden. Door met de jongeren
te bloggen, twitteren en facebooken verspreid pensioen zich onder de jongeren. Grappig is dat vrienden
dan vaak denken dat wij als jongeren die met pensioen bezig zijn ons als experts zien. Je krijgt dus de raarste vragen.
- Kweekvijver: Het is verstandig om een kweekvijver te hebben waarin jongeren langere tijd betrokken zijn
en van waar ze naar functies kunnen stromen wanneer die vrij komen. Inmiddels staat het PensioenLab
bekend als een platform van jongeren en pensioenen. Jonge bestuurders uit pensioenfondsen komen bij
ons om met andere jongeren te sparren. Daarnaast weten steeds meer fondsen ons te vinden om te helpen bij het zoeken naar jongeren.
We zijn trots al onze resultaten. Dit doen we niet alleen, maar met alle actieve jongeren. Daarnaast ook al
onze subsidie-partners in 2014 waaronder FVP, PGGM, MN, APG, Syntrus Achmea, SZW, de PensioenFederatie en BPL. Dankzij deze partners kunnen we de beoogde professionaliteit waarborgen. De financiën zijn
kostendekkend. In 2015 hopen we dit weer te kunnen presenteren.
Namens het bestuur van St. PensioenLab,

Michiel Hietkamp - Penningmeester St. PensioenLab
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Balans per 31 december 2014

x€1

ACTIVA

2014

2013

Vlottende activa
Bank Rabo
Liquide middelen

49.455

Totaal vlottende activa

Totaal-generaal

PASSIVA

49.455

-

49.455

-

49.455

-

2014

2013

Eigen vermogen
Kapitaal
Resultaat boekjaar
Totaal eigen vermogen

-

-

Vooruit ontvangen subsidies

49.455

-

Totaal kortlopende schulden

49.455

-

49.455

-

Totaal-generaal
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Staat van baten en lasten 2014

x€1

Realisatie
2014

Begroting
2014

Project/Subsidie
Subsidies
Totaal Project/Subsidie

77.545
77.545

55.050
55.050

-

Totaal Baten

77.545

55.050

-

Realisatie
2014

Begroting
2014

BATEN

LASTEN
Organisatiekosten
Bank- en Transactiekosten
Rentekosten
Overige Kantoorkosten
Totaal Organisatiekosten

48
1
5.072
5.120

-

Realisatie
2013

x€1

Realisatie
2013
-

Project/Subsidie
Projectuitgaven
Totaal Project/Subsidie

72.425
72.425

55.050
55.050

-

Totaal Lasten

77.545

55.050

-

Saldo van baten en Lasten
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-

-

-
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Toelichting op de balans per 31 december 2014

Activa
Liquide middelen
Bank

(x € 1)

31-12-2014

31-12-2013

49.455

-

49.455

-

De Liquide middelen staan ter vrije beschikking van stichting Pensioenlab.

Passiva

Vooruit ontvangen subsidies
Vooruit ontvangen Subsidies

31-12-2014

(x € 1)

31-12-2013

49.455

-

49.455

-

Onder vooruit ontvangen subsidies staan gelden inzake de lopende projecten van
Stichting Pensioenlab.
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Toelichting op de staat van baten en lasten 2014

BATEN
Project/Subsidie

Subsidies
Totaal Project/Subsidie

x€1

Realisatie
2014

Begroting
2014

Realisatie
2013

77.545

55.050

-

77.545

55.050

-

In 2014 is er € 127.000 binnengehaald door de stichting Pensioenlab voor projecten.
Hiervan is €77.545 weer uitgegeven. In de realisatie van het project bleken toch meer
uren in het eerste half jaar te liggen. Deze uren zijn in de begroting verwacht in januari, februari en maart. Deze zijn echter in de laatste maanden van 2014 gemaakt en
daarom ook gerealiseerd.
LASTEN
Organisatiekosten
Realisatie
2014
Bank- en Transactiekosten
Rentekosten
Overige Kantoorkosten
Totaal Organisatiekosten

Begroting
2014

x€1

Realisatie
2013

48
1
5.072

-

-

5.120

-

-

De organisatiekosten worden voor groot deel gevormd door de juridische ondersteuning van Mazars Paardekoper voor de oprichting van Stichting Pensioenlab.
Project/Subsidie

Projectuitgaven
Totaal Project/Subsidie

x€1

Realisatie
2014

Begroting
2014

Realisatie
2013

72.425

55.050

-

72.425

55.050

-

Deze bestaan uit projecten subsidies aan CNV jongeren inzake de projecten Pensioenlab 2014 en Kweekvijver.
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Namens het bestuur,

D.Gunaydin
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