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Liewe Lid 

Met minder as 100 dae voor die sokker-wêreldbeker afskop, begin ons almal uitsien na die 
aankoms van die baie sokkerentoesiaste, kry ons ons Bafana Bafana T-hemde reg en debatteer 
ons oor wie in die eindstryd gaan speel. Ons is positief dat Suid-Afrika die geleentheid sal 
gebruik om vir al die besoekers te wys wat in ons steek!  
 
Jou Fonds het nog ‘n suksesvolle Algemene Jaarvergadering agter die rug, waar lede en 
raadslede die Raad van Trustees geprys het vir die uitstekende bestuur van die Fonds. Lees 
meer hieroor later in die nuusbrief. Dit is egter kommerwekkend om te hoor dat sommige 
amptenare, raadslede en lede hierdie Fonds met die Kaapse Gemeenskaplike Pensioenfonds 
verwar. Hopelik sal die hoofartikel in die nuusbrief hierdie saak uitklaar.  
Geniet die nuusbrief verder! 
 
Groete 
Zsofi Fouché  
e-mail: zsofi@sash.co.za 

 
 

 
KEN U FONDS – WEET WANNEER OM GERUGTE TE IGNOREER! Jan Koekemoer 
Hoofbeampte van die Fonds 

U mag dalk onlangs gerugte gehoor het dat die Kaapse Gemeenskaplike Pensioenfonds en 
ander fondse werkgewers moes nader om ekstra geld van hulle te eis. Hierdie gerugte het 
sommige van ons lede ontstel, en ons het navrae ontvang of die Kaapse Aftreefonds ook een 
van hierdie fondse is. Die antwoord is nee, die Kaapse Aftreefonds het vir geen ekstra geld 
gevra nie. Lede moet onthou dat die Kaapse Gemeenskaplike Pensioenfonds en die Kaapse 
Aftreefonds totaal afsonderlike Fondse is en op geen manier aan mekaar verbind is nie. Hulle 
word deur afsonderlike Rade van Trustees bestuur, het elk ‘n eie stel reëls, gebruik nie 
dieselfde konsultante nie en het verskillende beleggingstrategieë.  

Sal die Kaapse Aftreefonds ooit namens lede by die werkgewer tekorte kan eis?  

Nee. Die Kaapse Aftreefonds is ‘n Vastebydrae Fonds, of kan ook gesien word as ‘n 
“geldaankoopfonds”. Die lede en die werkgewer se bydraes word in terme van die Fonds se 
reëls gedefinieer. Die Fonds ontvang maandelikse bydraes van 27% van u pensioendraende 
salaris (9% van die lid en 18% van die werkgewer), trek die relevante kostes af en wys dan 
maandeliks rente toe afhangende van die opbrengste. Dit beteken dat u as lid self die 
beleggingsrisiko dra. Wanneer die markte goed vaar, kan u vinnige groei op u aftreegeld 
verwag, maar as die markte onstabiel is, kan u minder of selfs negatiewe groei ervaar. Die 
werkgewer se enigste verpligting is dus om maandeliks u bydraes aan die Fonds te betaal. 

Die reële opbrengs (na koste en inflasie) van die F onds oor 14 jaar, beloop 9% per jaar. 
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Die Fonds het onlangs die verpligte driejaarlikse waardasie-verslag van die aktuaris ontvang. 
Die gemiddelde verklaarde bonuskoers vanaf 1 Mei 1996 tot 30 Junie 2009 was 15.3%, terwyl 
die gemiddelde inflasiekoers 6.3% per jaar beloop het. Die reële opbrengs van jou Fonds 
gedurende hierdie tydperk, na aftrek van kostes, was dus 9% per jaar. Dit moet een van die 
beste resultate in die industrie wees, en jy kan trots wees om ‘n lid van die Kaapse Aftreefonds 
te wees. 

Ons Fonds sal altyd daarna streef om die beste opbrengste vir sy lede te verkry. Met markte 
wat sywaarts of selfs effens val op die oomblik, is ons bly dat ons Trustee Verstekportefeulje ‘n 
opbrengste van 15.77% vanaf 1 Julie 2009 tot Desember 2009 (31.54% per jaar) gelewer het. 
Die KBO portefeulje se opbrengste was baie meer gematig as in die verlede, as gevolg van die 
dalende rentekoerse. Die KBO portefeulje se opbrengste beloop 3.41% vir dieselfde termyn 
(6.82% jaarliks). Onthou asseblief dat jy altyd beleggings in ‘n aftreefonds oor ‘n lang termyn 
moet meet.  

Dit is hartseer om so baie maal te verneem van lede wat hul geld na aftrede ontvang en dit dan 
verloor. Dan help al die goeie opbrengste van die verlede net mooi niks. Lede wat aftree of op ‘n 
ander manier lidmaatskap beëindig moet sorg dra dat hul die beste advies ontvang oor die 
belegging van hul swaarverdiende geld. Juis daarom het ons Fonds ‘n ooreenkoms met Verso 
Beleggingsdienste aangegaan om u gratis van advies te bedien – ook wat u beleggingskeuse 
betref as u 50 jaar of ouer is. Hierdie advies plaas u onder geen verpligting nie. Lees verder 
daaroor elders in die nuusbrief. 

Ons wil jou graag aanmoedig om asseblief die Fonds se inligtingsessies by te woon. Die KBO-
inligtingsessies sal binnekort plaasvind, en ek sal lede later die jaar by geskeduleerde 
vergaderings sien vir terugvoer. 

Ons lidmaatskap raak nou aan 30 000 wat ons die grootste fonds in plaaslike regering maak. 
Deur ons lidmaatskap uit te brei verhoog dit ons bedingingsvermoë en kan ons steeds beter 
voordele aan u bied. 

Groete 

Jan Koekemoer 
Hoofbeampte  

. 

Nog ‘n suksesvolle Jaarvergadering 

Gedurende die 13de Algemene Jaarvergadering was die lede vol lof vir die uitstekende, 
omsigtige en pro-aktiewe manier waarop die Trustees die Fonds gedurende ‘n baie moeilike 
finansiële jaar bestuur het. In sy openingsrede het Brian Shepherd (Voorsitter van die Fonds), 
gesê dat die wêreldmarkte stadig besig is om uit die resessie te beweeg. Hy het egter die 
afgevaardigdes gemaan dat daar dalk nog skommelinge in die markte kan wees gedurende die 
volgende paar maande.  
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Daar was vier lid-trustees wie se termyn verstryk het en oop was vir verkiesing by die AJV. Daar 
was twee vakatures vir die Wes-Kaap, een vir die Oos-Kaap en een vir die Noord-Kaap. Baie 
geluk aan Mnr. Andreas Mokweni (Wes-Kaap), Mnr. Brian Shepherd (Oos-Kaap) en aan Mev. 
Annette Cawood van die Noord-Kaap, wat almal herverkies is vir nog ‘n termyn. Ons wil ook 
graag vir Mnr. Edward Scott,  nuut verkose lid-trustee vir die Wes-Kaap, welkom heet tot die 
Raad van Trustees.  

Volgens die Reëls van die Fonds moet die Voorsitter en Onder-Voorsitter na elke AJV verkies 
word. Ons wil graag Mnr. Brian Shepherd (Voorsitter) en Mnr. Andreas Mokweni (Onder-
Voorsitter) gelukwens met hulle herverkiesing.  

Ons sal die voorleggings van Mnr. Shainal Sukha en Mnr. Johan Rossouw van Vunani Portfolio 
Solutions op die Fonds se webtuise plaas by www.caperf.co.za.  

Beleggingsterminologie en hoe dit inpas by wat in d ie markte gebeur 

Wat is die Alle Aandele Indeks?  
Die Alle Aandele Indeks is ‘n indeks van al die maatskappye wat op Johannesburgse se 
Aandelebeurs handel dryf, en word as ‘n maatstaf gebruik om die sukses van spesifieke 
aandele te meet.  
 
Wat het gedurende die laaste 12 maande gebeur? 
Die Alle Aandele Indeks het plaaslik ‘n opbrengs van 32.1% gehad vir 2009. Hulpbronne was 
die sektor wat die beste presteer het, met ‘n opbrengste van 35.4% vir die jaar. Die Finansiële 
Indeks het 28.0% oor die 12 maande gewen, en die Industriële sektor het gestyg met 30.5%. 
Die jaarliks-gebaseerde drie-jaar en vyf-jaar opbrengste van die Alle Aandele Indeks was 6.5% 
en 20.2%. Aangesien die Suid-Afrikaanse markte die afgelope vyf jaar baie beter as die 
internasionale markte presteer het, vind sommige batebestuurders meer waarde in die 
buitlandse markte (veral in uitgesoekte opkomende markte) as in die plaaslike markte.   

Wat is gelyste eiendom? 
Gelyste eiendom bied eiendomsbeleggers die geleentheid om aandele in ‘n portefeulje van 
eiendomme (wat op die JSE gelys is) te koop.  
 
Wat het gedurende die laaste 12 maande gebeur? 
Die gelyste eiendomme-sektor het ‘n opbrengs van 4.1% in die vierde kwartaal en 14.1% vir die 
jaar 2009 gehad. Direkte eiendomstoestande het moeilker geword omdat meer eiendomme 
onverhuur is, ‘n stryd om nuwe ontwikkelings te verhuur en laer huurgeld in die markte.  

Wat is die Alle Effekte Indeks?  
Die Alle Effekte Indeks reflekteer die prestasie van alle effekte. Dit word dikwels as ‘n maatstaf 
gebruik om die sukses of mislukking van ’n Effektefonds te meet.  

 
Wat het gedurende die laaste 12 maande gebeur? 
Die Alle Effekte Indeks het ‘n opbrengste van 1.1% vir die kwartaal, en –1.0% vir die jaar 
gelewer, omdat die styging in aanbod van plaaslike Effekte die potensiaal vir wins benadeel het. 
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Dit sal heel moontlik die markte vir ‘n geruime tyd negatief beïnvloed. Die jaarliks-gebaseerde 
drie-jaar en vyf-jaar opbrengste was 6.5% en 7.1%.     

Wat is die STeFI? 
Dit is ‘n indeks wat die gemiddelde van die gesamentlike geldmarkte en kontantinstrument-
industrie aantoon. 
 
Wat het gedurende die laaste 12 maande gebeur?  
Kontant, soos gemeet deur STeFI, het ‘n opbrengste van 1.8% oor een kwartaal gehad, en 
9.1% vir die jaar. Die jaarliks-gebaseerde drie-jaar en vyf-jaar opbrengste was 10.0% en 8.9%.  
 
Wat is die Verbruikersprysindeks? 
Die Verbruikersprysindeks (VPI) is ‘n maatstaf wat die gemiddelde prys van verbruikersgoedere 
en dienste wat deur huishoudings aangekoop word, meet. ‘n Verbruikersprysindeks meet die 
prysverandering van ‘n konstante “mandjie” goedere en dienste van een tydperk tot ‘n volgende, 
binne ‘n spesifieke area.   

 
Wat het gedurende die laaste 12 maande gebeur?  
Die Verbruikersprysindeks (VPI) was 6.3% (jaar tot jaar) in Desember. Dit is onwaarskynlik dat 
rentekoerse verder gesny sal word, omdat inflasie moontlik gaan styg as gevolg van Eskom se 
nuwe tariewe.   
 
Wat is rentekoerse? 
‘n Rentekoers is die prys wat ‘n geldlener betaal vir die gebruik van geld wat hulle van ‘n lener 
leen. Byvoorbeeld: ‘n Klein maatskappy leen kapitaal by die bank om nuwe bates aan te koop, 
en die lener kry rente vir die vertraging  sy eie gebruik van hierdie fondse, deur dit aan die 
geldlener te leen. 
 
Wat het gedurende die laaste 12 maande gebeur?  
Die SA Reserwebank het rentekoerse onveranderd gehou by hulle MPC-vergadering 
gedurende Januarie 2010. Die terugkoopkoers bly op die historiese laagtepunt van 7%.   

Wat beteken dit as die Rand se waarde versterk het?   
Die Rand word dikwels teen ander wêreldgeldeenhede gemeet. Wanneer die Rand se waarde 
versterk, beteken dit dat die Rand se waarde teenoor die ander geldeenhede gestyg het. 

Wat het gedurende die laaste 12 maande gebeur?  
Gedurende 2009 het die Rand met 22.3% versterk teenoor die VS Dollar. Die geldeenheid sal 
heel moontlik in lyn met die globale risiko-sentiment presteer, en mag relatief sterk bly vir ‘n 
periode. Op die medium- en langtermyn kan die hoë huidige lopende rekening-tekorte en 
relatief hoë inflasie dalk tot ‘n verswakking van die plaaslike geldeenheid lei.   
 
Vunani (Beleggingsadviseurs vir die Trustees) bied ‘n kort voorskou aan oor wat om te 
verwag in 2010 



5 

 

Terwyl ekonomiese data daarop dui dat globale herstel stabiel is, bly die vooruitsigte vir baie 
van die aandelemarkte onseker. Aan die anderkant is daar egter ook risiko’s verbonde, 
insluitende die moontlikheid dat Griekeland (en ander skuldgebonde Europese lande) dalk nie 
hulle betalingsverpligtinge sal kan nakom nie. Die vrese dat die opkomende verhoging in die 
rentekoerse in die VSA en Sjina die globale herstel negatief sal beïnvloed, weeg ook swaar op 
die markte. Indien die lae rentekoerse en likiditeit volgehou kan word, sal dit oor die korttermyn 
as sterk aansporing dien vir die markte.   

 
 

DIS BELANGRIK– SPAAR JY AL VIR AFTREDE OF IS DIT TY D OM WAKKER TE SKRIK? 

Die resessie gedurende die laaste jaar het ons weereens herinner aan hoe belangrik dit is om 
vir aftrede te spaar. Die volgende skokkende statistieke is in ‘n onlangse verslag deur  Equinox 
bekend gemaak:  

• Minder as 10% van Suid-Afrikaners is finansieël  onafhanklik by aftrede.  
• Uit elke 100 mense wat aftree:   

o moet 34 aanhou werk 
o word 32 deur die staat onderhou (R1 070.00 per maand) 
o is 17 afhanklik van hulle families  
o word 8 deur die welsyn onderhou  
o het slegs 9 voldoende voorsorg getref vir aftrede.  

Onvoldoende beplanning vir aftrede dwing miljoene Suid-Afrikaners om na aftrede te werk. Dit 
kan voorkom word deur ‘n paar algemene foute te vermy. (Soos berig deur Adri Van Zyl van 
Media 24,16 Januarie 2010) 

Die eerste, mees algemene fout wat mense maak, is om spaar vir aftrede uit te stel tot hulle 
ouer is en te sê hulle is nog te jonk; aftreebeplanning is vir oumense. Daar is oor en oor bewys 
dat die effek van saamgestelde rente ‘n reuse verskil maak as daar vroeër begin spaar word. 
Iemand wat 25 jaar oud is en R1 000 per maand spaar en wat ‘n jaarlikse opbrengste van 12%  
verdien,  sal ongeveer R5,93 miljoen gespaar het wanneer hy/sy die ouderdom van 55 jaar 
bereik. ‘n Persoon wat eers vyf jaar later R1 000 per maand begin spaar, sal teen ouderdom 55 
slegs R3,07 miljoen gespaar het. Dit bewys dat deur ’n ekstra 5 jaar se spaar, groei amper 
verdubbel kan word.  

Nog ‘n algemene fout is om te dink dat uitgawes dramaties sal verminder na aftrede. Jy sal wel 
bespaar op reiskoste en jy sal nie meer hoef by te dra tot ‘n aftreefonds nie, maar alle ander 
onkostes sal heel moontlik dieselfde bly. Uitgawes soos mediese onkoste, sal heel moontlik 
verhoog. Daarbenewens sal inflasie ook altyd by ons spook!  

Dit is dus baie belangrik dat u ‘n finansiële adviseur raadpleeg en seker maak dat u genoeg 
spaar vir aftrede. Hou asseblief in gedagte dat die Trustees VERSO Beleggingsdienste 
aangestel het om lede van finansiële advies te voorsien. U kan hulle by 021 943 5300 kontak. 
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WAT IS DIE VERSKIL TUSSEN DIE TWEE PORTEFEULJES WAT  VIR LEDE OUER AS 50 
BESKIKBAAR IS?  

 
Die Trustees van die Fonds het besef dat, om die beleggingsrisiko te dra, die lede naby aan 
aftrede onnodige spanning kan veroorsaak. Die Kapitaalbeskermingsopsie (KBO) portefeulje is 
dus bekendgestel.  

Die grootste verskil tussen die twee portefeuljes is die batetoedeling. Die Kapitaal-
beskermingsopsie is gestruktureer om ‘n meer konserwatiewe beleggingsopsie aan lede naby 
aftrede te bied. 

Die volgende twee sirkelgrafieke dui die verskil in groei aan tussen die twee portefeuljes 
gedurende die laaste finansiële jaar. Let asseblief daarop dat die samestelling van die twee 
portefeuljes van tyd tot tyd kan verander indien die Trustees besluit om strategiese 
veranderinge te maak.  

Trusteeverstek Portefeulje soos op 31 Desember 2009   

 

 

Effekte
48.8%

Effekte
11.2%

Kontant
15.9%Eiendomme

9.3%

Versk F’e  
9.2%

Int Kontant
0.7%

Int Effekte
1.9% Int. Aandele

7.7%

Aandele Effekte Kontant Eiendom
Int. Aandele Int. Effekte Int. Kontant Int. Versk Fondse
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Kapitaalbeskermingsopsie Portefeulje soos op 31 Desember 2009 

 

 

Kom ons kyk na ‘n vergelyking tussen die twee porte feuljes: 
 

 
 
Vir verdere beleggingsnuus, besoek asb die webtuiste op www.caperf.co.za.  
 
 
JY SPAAR NOU MEER VIR AFTREDE 
In die 2009 Jaarverslag het Brian Shepherd gesê dat u Fonds se ledetal gedurende die laaste 
finansiële jaar met meer as 10% gestyg het. Dit bewys dat die Kaapse Aftreefonds die eerste 
keuse is wanneer nuwe werknemers by die plaaslike regering aansluit.  

Die goeie nuus wat hand aan hand gaan met die groter ledetal, is dat die allokering van 
fondskostes en begrafniskostes verminder het. Jy betaal dus minder vir die Fonds se lopende 
kostes en die begrafnisvoordeel. Die allokering van die fondskostes het verminder van 0.9% tot 
0.81%, en die koste van die begrafnisdekking het verminder van 0.22% tot 0.18%.  

Dit beteken dat u nou op ‘n maandelikse basis meer spaar vir aftrede. Die tabel hieronder wys 
die huidige kostes per kategorie, asook die gedeelte wat u sal spaar vir aftrede.   

Kontant
59.8%

Eiendom
6.0%

Aandele
0.0%

Verbande

27.4%

Int. Kontant
6.8%

Aandele Effekte Kontant Effekte Int. Kontant

TVP KBO
3 Maande 5.2% 1.3%
6 Maande 15.0%  3.4%
12 Maande 16.8%  8.7%
2 Jaar 6.3% 10.6% 

3 Jaar 8.3%
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 Total e 
Bydraes 

Risikovoordeel - 

koste 

Begrafnisvoordeel - 

koste 

Admin 
(Lopende 
Koste)  

Spaar vir 
Aftrede 

Kategorie  
A 

27% 3% 0.18% 0.81% 23.01% 

Kategorie 
B 

27% 5% 0.18% 0.81% 21.01% 

Kategorie 
C 

27% 2% 0.18% 0.81% 24.01% 

Kategorie 
D 

27% 0% 0.18% 0.81% 26.01% 

Kategorie 
E 

27% 3.25% 0.18% 0.81% 22.76% 

 
 

 
Dankie vir jou evaluasie van die Fonds 

 
Dankie aan almal wat deelgeneem het aan die vraelys wat ons in Oktober 2009 nuusbrief 
verskyn het. Dis vir die Trustees belangrik om te weet wat jy dink en die terugvoer word gebruik 
om nog beter diens aan ons lede te verskaf. Geluk aan die drie gelukkige wenners: 

1ste prys Me Letitia Abrahams (Stad Kaapstad) 

2de prys Mnr Hendrik Spannenberg (Siyanda Munisipaliteit) 

3de prys Me Joan Fullard (Theewaterskloof) 

 
 
 

Versoek jou nuusbrief elektronies  
Soos in vorige nuusbriewe bekend gemaak, kan jy nou versoek dat jou nuusbrief 
elektronies aan jou gestuur word.  
Die druk en pos van nuusbriewe is duur en tydrowend, so, ten einde die Fonds op 
internasionale standaarde te bring, bied ons jou die geleentheid om kommunikasie met 
die Fonds te bespoedig.  Indien jy dus verkies om jou nuusbriewe per epos te ontvang, 
voltooi asb die aangehegte vorm en faks dit aan 021-917 4627 of epos dit aan 
support@caperf.co.za. 
 
Jy sal steeds jou volledige Jaarlikse Voordelestaat per pos ontvang, maar is hierdie 
reeling verander sal jy in kennis gestel word. 
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Fondregistrsienr: 12/8/32689/2 

 
RAAD VAN TRUSTEES 
Brian Shepherd – Voorsitter Willie Ludik 
Andreas Mokweni -  Ondervoorsitter Sivuyele Mkebe 
Johan Beukman Edward Scott 
Annette Cawood André Smith 
Ian Iversen Frances Snyders 
Abé Johnson Willem van Gass 
Jan Koekemoer – Hoofbeampte 
 

Vrywaringsverklaring 
 

Die Kaapse Aftreefonds aanvaar nie aanspreeklikheid vir enige verlies, skade on koste wat gely 
of aangegaan is as ‘n direkte uitvloeisel of gevolg van die inligting in hierdie dokument. Indien 
daar enige konflik bestaan tussen die inhoud van hierdie document en die Fondsreëls, geld die 
Fondsreëls. 
 
Vertaalde nuusbriewe 

Skakel asb die oproepsentrum by 021 943 5306, indien u ‘n vertaling van hierdie nuusbrief in 
Engels of Xhosa verlang. 

 
 


