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Vrywaringsverklaring 

Die Kaapse Aftreefonds aanvaar geen verantwoordelikheid vir enige verlies, skade of onkoste wat 

aangegaan is as ‘n gevolg van die inligting in hierdie dokument nie. As daar enige konflik tussen die 

inlgting in hierdie dokument en die Reëls van die Fonds is, sal die Reëls van die Fonds geld. 

 

Vertaalde en Elektroniese Nuusbriewe 

Skakel asb die oproepsentrum by 021 943 5306 indien u ‘n vertaling van hierdie nuusbrief in Engels 

of Xhosa verlang. 

Stuur asb u besonderhede na support@caperf.co.za indien u verkies om u nuusbrief per e-pos te 

ontvang.  

 

LIEWE LID 

Ek het so pas my eerste uitnoding vir ‘n vergadering volgende jaar ontvang, en dit is gewoonlik ‘n 

aanduiding dat die jaar amper op ‘n einde is. Terwyl jy hierdie nuusbrief lees, word jou 

voordeelstaat vir die einde van die jaar voorberei, tesame met nog ‘n omvattende Jaarverslag, wat 

gaan handel oor een van die moeilikste finansiële jare wat die meeste van ons kan onthou.  

 

Alhoewel jy heel moontlik toegegooi is met sperdatums, help ons asseblief deur die vraelys aan die 

einde van hierdie nuusbrief te voltooi. Daar is lekker pryse om te wen, maar die belangrikste is dat 

waardevolle terugvoer die Trustees sal help sodat die Fonds nog beter aan lede se verwagtinge kan 

voldoen. 

 

Geniet die res van die nuusbrief! 

Groete 

Zsofi Fouché  

e-pos: zsofi@sash.co.za 
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VAN DIE HOOFBEAMPTE SE LESSENAAR 

FONDSPRESTASIES 

Ons Fonds se gewone portefeulje is landwyd een van die min wat ‘n positiewe opbrengs opgelewer het 

vir die finansiёle jaar wat op 30 Junie gesluit het. Alhoewel dit klein – net meer as 1% –  is, was die 

markte oor dieselfde tyd met dubbelsyfers in die rooi en het die gemiddelde fonds minus 9% oor 

dieselfde tyd behaal. Die opbrengs van die kapitaalbeskermingsopsie was meer as 10%, maar weens 

dalende rentekoerse sal dit nie in hierdie komende jaar weer so hoog wees nie. Dit wil egter lyk of ons 

aandelemark se styging in 2009 behoue  bly en dat die mark nie terugsak na sy vorige laagtepunte nie. 

Julie 2009 was ‘n baie goeie maand vir ons en het ons meer as 5% vir die maand verdien op ons gewone 

portefeulje. 

Ons Fonds het die eerste prys vir kommunikasie met lede gewen by die 2009 Instituut vir Aftreefondse-

konferensie. Ons wil graag ons waardering uitspreek teenoor SASH Consulting, ons kommunikasie 

diensverskaffer vir hierdie prestasie. 

FONDS INLIGTING 

U Fonds het die afgelope paar maande twee kommunikasieveldtogte gehad. Die eerste was oor die 

Kapitaalbeskerming-opsie, en die ander was oor u risiko-/voordele kategorieë. Soos die Fonds groei, sal 

lede meer opsies en keuses hê, en dit kan net vir u voordelig wees as u weet wat die opsies behels. 

Verseker asseblief dat u die inligtingsessies bywoon, ons webtuiste besoek en ons oproepsentrum 

kontak om op hoogte te bly met nuwe verwikkelinge. Maak asseblief gebruik van die deskundiges wat 

die Fonds daargestel het om u te help.  

 

MAAK GEBRUIK VAN DIE FINANSIËLE ADVISEUR 

Dit is die Fonds se plig om te verseker dat u belegging by ons op ‘n verantwoordelike manier bestuur 

word. U geld word egter u eie verantwoordelikheid wanneer u dit onttrek. Indien u u aftreegeld nie wys 

belê is nie, kan dit u aftrede negatief beïnvloed. Raadpleeg asseblief die Fonds se adviseurs, VERSO 

Beleggingsdienste, oor u opsies voordat u bedank of aftree. Dit is vir u eie beswil.  

 

Lede se aandag word weereens daarop gevestig dat beleggings by ons as ‘n langtermyn belegging gesien 

moet word. Dit beteken dat ons poog om risiko te bestuur sodat wanneer die markte val, u belegging 

nie tot dieselfde mate val nie. Insgelyks sal u belegging nie tot dieselfde mate styg as die markte positief 

presteer nie. Vir dieselfde rede moet u nie die maandelikse stygings of dalings in u ledebelang as ‘n 

aanduider beskou nie. Neem eerder ‘n gemiddelde oor 12 maande as norm. Die onbestendigheid in die 

markte het afgeneem, maar dis steeds onseker. 

FONDSBEPLANNING 

U Trustees het gedurende Augustus die markgebeure van die afgelope aantal jare in oёnskou geneem 

en die lesse wat daaruit geleer is, bespreek, maar ook besin oor watter besluite nodig is dat ons op die 

voorpunt van prestasie kan bly. Alle beleggingsmandate word geёvalueer en ‘n beleggingskomitee 
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ontmoet maandeliks om alle beleggingsaangeleenthede noukeuring te oorweeg voor besluitneming 

deur die Raad van Trustees. 

 

Die Fonds moet vinniger op markrealiteite kan reageer, en daarom sal die taktiese 

batetoewysingsbesluite deur die Beleggingskomitee geneem word (binne riglyne wat deur die Raad van  

Trustees opgestel is). Die skep van ‘n Beleggingskomitee sal verseker dat u Fonds op die voorgrond bly 

deur die beste praktyke in die industrie te implementeer.  

ANDER ONTWIKKELINGE 

U Fonds was nou betrokke by die stigting van die Munisipale Aftree-organisasie, waar kwessies rakende 

aftrede in die plaaslike owerheidsfeer bespreek word. Dit het ‘n forum geskep waar gesamentlike 

oogpunte oor kwessies soos aftree-hervorming gewerf kan word.  

 

Alle persone wat graag van ‘n ander fonds na ons wil oorplaas het ‘n brief van die Fonds ontvang 

rakende die prosedure wat gevolg moet word. 

Jan Koekemoer 

 

VAARWEL 

Ons het tot siens gesê aan een van ons Trustees wat deur die lede verkies is, Mnr. Lodi Venter. Lodi het 

aan die einde van Junie hierdie jaar afgetree, en het sedert Februarie 2008 tot Junie 2009 as Trustee 

gedien. Lodi hou daarvan om by die Fonds betrokke te wees, en ons verloor darem nie sy rekenkundige 

vaardigheid nie, want hy sal op die oudit-komitee dien as eksterne oudit-komiteelid. Ons wens hom alle 

voorspoed vir die toekoms toe! 

 

By volgende jaar se Algemene Jaarvergadering (AJV) sal ‘n Wes-Kaapse lid in Lodi se plek verkies word. 

Woon asseblief die vergaderings aan die einde van die jaar by, waar afgevaardigdes gekies sal word om 

jou by die AJV te verteenwoordig.  

MEER AS 2000 LEDE HET DIE BAIE SUKSESVOLLE KATEGORIE E WERKSWINKELS BYGEWOON  

Ons het gedurende Augustus en September die nuwe risikovoordeel (Kategorie E) aan lede bekendgestel 

deur meer as 30 werkswinkels dwarsdeur die Kaapse Aftreefonds-area te lei. Meer as  

2000 lede het tyd in hulle besige skedules gemaak om die sessies by te woon. Ons het ook van hierdie 

geleentheid gebruik gemaak om die Fonds se nuwe Risikovoordeel brosjure, wat al die Fonds se 

voordele in fyn besonderhede bespreek, bekend te stel. Baie dankie aan almal wat die werkswinkels 

bygewoon het, en vir al die positiewe terugvoer. 

Indien jy gekies het om na Kategorie E te skuif, sal jy binnekort ‘n skriftelike bevestiging van die skuif na 

hierdie nuwe kategorie ontvang. 
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BELEGGINGSNUUS 

Soos in die vorige nuusbrief verduidelik, het die Trustees nuwe beleggingskonsultante aangestel. Hulle 

gee insette aan die Trustees, en moniteer die Fonds se batebestuurders.  

Shainal Sukha van Vunani het weer vir ons ‘n oorsig oor die nuutste tendense in die markte gegee. 

Ekonomiese kommentaar 

Daar was min nuus wat daarop dui dat dinge besig is om te verbeter. Die algemene siening is egter dat 

daar geringe aanduidings is dat volgende jaar ‘n beter jaar gaan wees, of selfs na die einde van hierdie 

jaar toe.  

 

Op ‘n internasionale vlak bly inflasie onder beheer, ten spyte van die olieprys wat ‘n nuwe jaarlikse 

hoogte bereik het. Die Amerikaanse dollar verswak steeds te midde van vrese van Sjinese 

verbandhouers en kopers wat bekommerd is oor die grootte van die nuwe uitreiking wat daargestel is as 

reddingsboei vir die finansiële sektor en motor-industrie. Werkloosheid bly ‘n probleem in die VSA, 

Europa en ook in Suid Afrika waar vervaardigings- en mynproduksie afneem en voertuigverkope en 

kleinhandelverkope stilstaan. Laastens het ons hier in Suid-Afrika ‘n omswaai in die handelsbalans (met 

‘n surplus vir die tweede agtereenvolgende maand) gesien. Dit is ‘n teken van ‘n swak ekonomie, waar 

die verbruik van ingevoerde goedere afneem.  

 

Kommentaar op die markte 

Wêreld-aandelemarkte het ‘n goeie maand en groeiende optimisme geniet, nadat die meeste 

maatskappye in die VSA ‘n beter inkomste as wat verwag is, rapporteer het. Meer as 75% van 

maatskappye in die S&P500 Indeks het analiste se positiewe verwagtinge oortref. Die meeste 

internasionale indekse is op hul hoogste vlakke vir die jaar. Die MSCI Wêreldindeks het gedurende Julie 

2009 gestyg met 8.5% in dollarterme, en met 9.3% in randterme. Die MSCI Indeks het ‘n opbrengs van 

27% in dollarterme en –3.1% in randterme gehad gedurende die laaste 6 maande, as gevolg van die 

aansienlike sterkte van die Rand oor hierdie tydperk.  

  

Suid-Afrika was nie die uitsondering nie, met die Alle-aandeel indeks wat met 10.1% gestyg het in Julie 

2009. Die indeks het met 19.7% gestyg oor die laaste 6 maande, met al drie groot sektore (Hulpbronne, 

Finansiële en Industrieë) se styging van meer as 17%.  

 

Die VSA se opbrengs uit effekte het onveranderd gebly, maar die inkomste in Suid-Afrika het gedaal as 

gevolg van dalende inflasiekoerse en die verwagting dat die rentekoerse verder gaan daal. Gill Marcus se 

aanstelling as die nuwe Reserwebank hoof is ook goed deur die markte ontvang. Plaaslike inflasie was 

verrassend: dit het gedaal na 6.9% in Junie 2009 vanaf 8.0% in Mei 2009. Die Alle-Effekte Indeks het met 

1.3% gestyg in Julie, terwyl kontant (soos deur SteFI gemeet) gestyg het met 0.7%. 
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Vooruitsigte 

Met slegte ekonomiese nuus, en met internasionale en plaaslike maatskappy-inkomste wat in baie 

gevalle daal, kyk markdeelnemers vorentoe: die skerp styging in aandelepryse sedert vroeg in Maart is ‘n 

weerspieëling van beter verwagtinge vir 2010. Dit is moontlik dat ons ook ‘n verbetering sal sien in Suid 

Afrika weens laer inflasie en verlaagde rentekoerse.  

Die besluit is geneem om die blootstelling aan aandele tot ‘n neutrale posisie (veral tydens enige 

dalings) geleidelik te vermeerder. Daar word aanvaar dat daar steeds risiko’s is in die vertroue dat 

volgende jaar beter sal wees. Al is volgende jaar beter, is daar steeds ‘n kans dat die verbetering nie so 

groot sal wees as wat nou verwag word nie. Die relatiewe aantreklikheid van ander bateklasse het 

nogtans vermeerder, omdat die opbrengste uit kontant baie laer is as ‘n jaar gelede.  

 

Onthou dat die Fonds se webtuiste-adres verander het 

Soos jy mag weet is die Fonds se webtuiste een van die beste hulpbronne tot u beskikking om inligting 

oor die Fonds te verkry. Onthou asseblief dat, omdat die Fonds se naam onlangs na die “Kaapse 

Aftreefonds” verander het, die Fonds se webtuiste-adres ook verander. Wanneer u die webtuiste wil 

besoek, teken asseblief aan by www.caperf.co.za 

Stel ons asseblief in kennis indien jy jou nuusbriewe slegs elektronies wil ontvang. U kan die 

oproepsentrum by 021 943 5306 skakel vir meer inligting.  

Veels geluk! 

Baie dankie aan almal wat aan ons blokkiesraaisel-wedstryd deelgeneem het. Baie geluk aan die 

gelukkige wenners:  

1ste prys (R500 Woolworths Geskenkbewys): Nomfundo Mapuma van Buffalo City 

2de prys (Kaapse Aftreefonds gholfhemp): Earl Mahoganey van Kaapstad 

U Fonds se kommunikasie is die beste! 

U Fonds het weereens erkenning gekry vir uitstekende kommunikasie deur ‘n prys vir beste 

fondskommunikasie in die “Sambreel”-kategorie te wen by die Instituut vir Aftreefondse se 

prystoekenning-seremonie wat op 27 Julie 2009 in Durban gehou is.  

 

 

Is jou begunstigde nominasievorm op datum? 
By die nuwe voordele Kategorie E werkswinkels wat in Augustus en September aangebied is, was dit 

duidelik dat sterftevoordele en om voorsiening vir jul families te maak indien jul sou sterf, vir almal baie 

belangrik is.  

 

Ons moedig jou dus aan om te verseker dat ons die mees onlangse inligting oor jou afhanklikes op 

rekord het, en dat jou begunstigde nominasievorms opgedateer is. Indien jy te sterwe sou kom, sal die 

Trustees die begunstigde vorm gebruik as ‘n belangrike riglyn oor hoe om jou sterftevoordele uit te 

betaal. Daarom is dit belangrik dat al jou begunstigdes benoem is, veral besonderhede rakende al jou 



6 

 

kinders en wie die Trustees sal bystaan met hulle ondersoek. Indien die Fonds nie die regte inligting het 

nie, kan die ondersoek vertraag word, asook die uiteindelike uitbetaling van die sterftevoordeel wat jou 

naasbestaandes in ‘n finansiële verknorsing kan dompel. 

Dit is egter belangrik om te onthou dat die finale besluit oor die toekenning van voordele by die Raad 

van Trustees berus – hulle ondersoek doodseise om te verseker dat die voordele volgens Artikel 37C 

van die Pensioenfondswet toegeken word.  

 

 

Wat kos jou risikovoordele jou? 

 

Deursigtigheid is baie belangrik vir die Fonds. Om te verseker dat lede presies weet watter kostes die 

Fonds behels, het ons die volgende tabel opgestel wat die risikovoordele kostes tussen die verskillende 

kategorieë vergelyk.  

 

Koste  Kategorie A Kategorie B Kategorie C Kategorie D Kategorie E 

Risikovoordeel 

koste  

3%  5%  2%  0%  3.25%  

Adminkoste  0.9%  0.9% 0.9% 0.9% 0.9% 

Begrafniskoste  0.22%  0.22% 0.22% 0.22% 0.22% 

Spaar vir 

aftrede  

22.88%  20.88%  23.88%  25.88%  22.63%  

 

Let asseblief daarop dat daar ‘n boperk gestel is vir die kostes in Kategorieë A, B en C. Die 

risikovoordeelkostes sal dus nie styg nie, maar in die geval van ‘n baie swak eise-ondervinding, mag die 

dekking dalk verminder. Daar is geen boperk vir die kostes in Kategorie E nie, en dit kan dus aangepas 

word. Die risikovoordele word jaarliks hersien.  



7 

 

EVALUEER JOU FONDS EN WEN ‘N PRYS! 

Die Raad van Trustees streef daarna om uitstekende diens aan jou, die lid, te lewer. Help ons asseblief 

deur hierdie vraelys te voltooi en dit voor 27 November 2009 na die Fonds te faks na 021 917 4620. 

Almal wat die vraelys invul sal outomaties by ‘n gelukkige trekking ingesluit word, waar julle die kans 

staan om ‘n Woolworths geskenkbewys te wen wat deur VERSO Health geborg is. 

 

1ste prys – R500 Woolworths Geskenkbewys 

2de prys – R300 Woolworths Geskenkbewys 

3de prys – R200 Woolworths Geskenkbewys 

 

Please tick one of the 3 boxes for each question: 

Merk asseblief een van die drie blokkies vir elke vraag: 

Best 

Beste 

Good 

Goed 

Poor 

Swak 

1. Please rate your Fund’s performance compared to the rest of the 

Industry 

Evalueer asseblief die Fonds se prestasie in vergelyking met die res van 

die industrie 

   

2. How would you rate your Fund’s call centre in the following categories: 

Hoe sal jy sê het die Fonds gevaar in die volgende kategorieë: 

   

a. ability to answer your questions? 

vermoë om navrae te hanteer? 

   

b. friendliness? 

vriendelikheid? 

   

c. turnaround time on answering your query? 

hoe lank dit geneem het om u navraag te beantwoord? 

   

d. overall experience? 

algemene ervaring van ons diens? 

   

3. Recently the Fund changed its name to differentiate it from other 

Funds. How do you rate this strategic move by the  Trustees? 

Die Fonds het onlangs ‘n naamverandering gehad om ons te onderskei 

van ander fondse. Hoe beskou jy hierdie strategiese stap van die 

Trustees? 

   

4. The Fund introduced the new Category E risk benefit providing a 

monthly disability benefit into the Fund. Please rate this process based 

on: 

Die Fonds het die nuwe Kategorie E risikovoordeel bekendgestel, wat ‘n 

maandelikse ongeskiktheidsvoordeel bied. Evalueer asseblief hierdie 

proses op gond van: 

   

a.  the way the new Category was communicated to you. 

die manier waarop hierdie nuwe kategorie aan lede bekend 

gestel is. 

   

b. the value this benefit adds to the Fund. 

die waarde wat hierdie voordeel vir die Fonds inhou. 

   

5. How do you rate the Funds website based on: 

Wat is jou opinie van die Fonds se webwerf, in die volgende areas: 
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a. user friendliness? 

gebruikersvriendelikheid? 

   

b. the quality of information available? 

die kwaliteit van die inligting wat daarop beskikbaar is? 

   

6. Please rate your Newsletter based on: 

Evalueer asseblief die Nuusbrief gebaseer op: 

   

a. the information available in each issue. 

die inligting in elke uitgawe. 

   

Full names / Naam Pension number / Pensioennommer 

Contact number / Kontaknommer 

Local Authority / Plaaslike Owerheid 

 
Reëls 

Only members of the Cape Retirement Fund may enter. Slegs lede van die Kaapse Aftreefonds mag deelneem. 

Only one entry per member will be accepted. Slegs een inskrywing per lid sal aanvaar word. 

 All entries will go into a lucky draw. Ons gaan ‘n gelukkige trekking hou van al die 

inskrywings. 

The names of the winners will be published in our next 

newsletter. 

Die name van die wenners sal in ons volgende 

nuusbrief bekendgemaak word. 

The judges’ decision will be final. Die beoordelaar se besluit is finaal. 

Dankie vir u ondersteuning om ons diens aan u te verbeter. 


