
 

 

CRF Nuusbrief: Julie 2011 Volume 45  

 

Liewe Lid, 

 

Die afgelope paar maande by die Fonds was vol opwinding! Ons het ‘n nuwe webtuiste wat nie 

net heeltemal ’n gedaanteverwisseling ondergaan het nie, maar dis ook die mees omvattende 

bron van al die Fondsinligting tot u beskikking.  

 

Die Fonds het ‘n besige program gehad met die onlangse plaaslike regeringverkiesings wat in 

Mei plaasgevind het. ’n Raadslid-werkswinkel promosietoer is gereël in ’n poging om al die nuwe 

en herverkose raadslede te besoek en die Fonds aan hulle bekend te stel. Ons het tot so ver as 

na die Vrystaat gereis (die eerste keer ooit) en die Fonds is tans besig om al die aansoekvorms te 

verwerk.    

 

Die regering het beoog om die belasting- en voorsorgfondsbedeling te verander; ons het egter 

die eerste konsepbelastingwet noukeurig gelees en daarin word niks hiervan gemeld nie. Dit is 

moontlik dat, as gevolg van algemene teenstand, hulle besluit het om eers die konsep te 

publiseer vir kommentaar voordat hulle die wetgewing formuleer. Ons hou die proses fyn dop 

en ons sal kommentaar lewer op die konsepwetgewing sodra dit gepubliseer word. Lede word 

weer versoek om nie oorhaastig besluite te neem wat tot hulle nadeel kan strek nie. 

 

In hierdie nuusbrief stel ons graag ‘n nuwe dekking, ‘n gevreesde siektevoordeel, aan jou 

bekend. Hierdie voordeel sal jou en jou familie bystaan wanneer jy met ‘n lewensgevaarlike 

siekte gediagnoseer word. Ons is die eerste plaaslike owerheid-aftreefonds wat gevreesde 

siektedekking aan ons lede bied (lees die volledige artikel vir verdere inligting).  

 

Ons het gereël vir ‘n 24-uur inbelsentrum wat jou kan help met persoonlike kwessies – met ‘n 

sterfte in die familie en berading asook met regshulp. Ons het jou inligtingskaartjie by die 

nuusbrief ingesluit, sou jy in die toekoms van hierdie diens gebruik moet maak.  

 

Lekker lees! 

 

Groete 

Brian William Shepherd 

Voorsitter 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Die Fonds bied ‘n gevreesde siektedekking! 

Eerste in plaaslike owerhede; beskikbaar vanaf 1 Julie 2011  

 

Deesdae word al hoe meer mense aangetas deur lewensveranderende siektes soos 

hartaanvalle, kanker of beroertes. ‘n Mens kan nie die dramatiese impak van so ‘n siekte op jou 

lewenstyl onderskat nie, om nie eers te praat van hoe dit jou familie en naasbestaandes sal raak 

nie! 

 

Die jongste eise-statistieke het ’n rol gespeel in die Raad van Trustees se besluit om gevreesde 

siektedekking aan lede te bied. Daar is ‘n duidelike aanduiding dat die aantal hart- en 

kankerlyers onder ons lede toeneem en as gevolg van die Fonds se goeie eise-geskiedenis, kon 

die Trustees hierdie nuwe voordeel vir lede met risikodekking beding teen geen ekstra koste nie. 

Indien jy tans in kategorie A, B, C en E is, is jy vanaf 1 Julie 2011 vir die gevreesde siektevoordele 

gedek.  

 

‘n Gevreesde siekte vang families dikwels onkant – beide emosioneel en finansieel. Jy sal nie net 

die trauma van die siekte moet hanteer nie, maar ook die ekstra finansiële kostes vir die 

behandeling van die siekte. Yslike mediese onkoste is dikwels ŉ realiteit. Ongelukkig dek die 

meeste mediese fondse jou net tot by ‘n sekere drempel en jy sal die addisionele mediese 

onkoste vir langdurige spesialis-behandeling self moet betaal. Gelukkig sal jou nuwe voordeel 

jou finansieel kan bystaan deur so ‘n moeilike tyd.  

 

(vervolg op bladsy 3) 

Vir watter gevreesde siektes is jy gedek? 

Beroerte, kanker, hartaanval, hartomlyning-operasie, blindheid, nierversaking, verlamming en 

orgaanoorplantings. 

 

Wat is die voordele daarvan om gevreesde siektedekking te hê? 

• Jy sal gemoedsrus hê, wetende dat, indien jy met ‘n ernstige siekte gediagnoseer word 

of ‘n onverwagse mediese trauma ondervind (soos hierbo beskryf), jy finansieel 

voorbereid is vir so ŉ gebeurtenis.  

• Jy sal beter voorbereid wees op die ekstra mediese onkoste en behandelings verbonde 

aan so ‘n gebeurtenis.  

• Jy sal fondse beskikbaar hê om jou te help met die onkoste wat met lewenstyl-

veranderinge gepaard gaan.  

 

Wanneer word die voordeel uitbetaal? 

Die voordeel is betaalbaar wanneer ‘n mediese praktisyn die gevreesde siekte gediagnoseer het. 

Dit beteken dat jy nie, soos met ander Fondsvoordele, jou verhouding met jou werkgewer hoef 

te beëindig nie. Jy sal die voordeel kan gebruik om vir onverwagse mediese onkoste te betaal. 

 



 

Vir hoeveel is jy gedek? 

Jy sal gedek wees vir 0.75 x jou jaarlikse pensioendraende salaris. Byvoorbeeld, as jou jaarlikse 

pensioendraende salaris R120 000 of R10 000 per maand is, sal jy ‘n voordeel van R90 000 

ontvang. 

 

Waar om meer inligting te kry: 

Ons gaan lede-inligtingsessies in jou area aanbied. Die sessies sal met jou Menslike 

Hulpbrondepartement gereël word, en hulle sal jou dienooreenkomstig inlig. Ons sal die 

geleentheid gebruik om die gevreesde siektedekking voor te lê en bespreek, asook ander 

belangrike voordele van die Fonds.  

 

Jy kan ook die oproepsentrum by (021) 943 5306 skakel, en praat met een van ons ingeligte 

konsultante wat reg is om jou gedurende kantoorure te help, of besoek die Fonds se webtuiste 

by www.caperf.co.za vir meer inligting. 

 

 

Jou nuwe en beter webtuiste! 

Besoek www.caperf.co.za, gaan na die lede-inligting op die tuisblad dateer jou persoonlike 

besonderhede op en jy is outomaties ingeskryf vir die kompetisie! 

 

Jou Fonds se webtuiste het ’n gedaanteverwisseling ondergaan met die doel om ‘n een-stop 

inligtingsportaal te skep waar jy al die inligting oor die Fonds maklik kan bekom. Daar is nuwe, 

nuttige funksies beskikbaar om te verseker dat inligting omtrent jou Fonds altyd maklik 

bekombaar is.  

 

Ons het ‘n toegewyde afdeling spesifiek vir lede geskep om jou te help met toepaslike inligting. 

Hierdie afdeling is beskikbaar op die tuisblad van ons webtuiste. 

Lede-inligting 

Alle inligting wat op jou as lid van toepassing is, is beskikbaar in maklike toegangbare afdelings. 

Daar is omvattende inligting, video’s, brosjures en vorms om af te laai, om te verseker dat jy 

stap vir stap bystand verleen word met elk van die volgende belangrike onderwerpe:   

• Verstaan jy jou voordele? 

• Word jy 50 jaar oud of ouer? 

• Beplan jy om by die Fonds aan te sluit? 

• Beplan jy om die Fonds te verlaat? 

• In geval van sterfte 

• In geval van ongeskiktheid 

• Moet jy ‘n begrafniseis formuleer? 

• Moet jy jou risikodekking verander? 

• Familiebystand-voordeel 

 



 

Handige inligting 

Op die lede-inligtingbladsy sal jy sal die “Useful information”-afdeling in die kantlyn vind 

wanneer jy enigeen van die bogenoemde onderwerpe besoek. Jy kan die “Ask the specialists”-

funksie gebruik om enige Fondsverwante vrae aan ons te rig, deur al die Fonds se 

kommunikasie-dokumente lees (soos nuusbriewe en jaarverslae) of die begunstigde-

nominasievorm aflaai. Al die inligting oor hoe om vir ‘n huislening aansoek te doen en die Fonds 

se kalender met belangrike datums soos die werkswinkels en voorleggings is onder die “Useful 

Information”-afdeling verkrygbaar. 

 

Aanlyn-aansoekvorms 

Om jou besonderhede by te werk (op te dateer) of om by die kommunikasienetwerk aan te sluit 

was nog nooit so maklik nie. Al wat jy moet doen is om die aanlyn-vorm in te vul en een van die 

Fonds se konsultante sal met jou in verbinding tree om jou te help met jou aansoek. 

 

Ander belangrike afdelings 

Die webtuiste se navigasie is vereenvoudig vir maklike verwysing. Spesifieke afdelings is geskep 

vir spesifieke belanghebbendes wat inligting oor onderwerpe bevat wat op spesifieke 

belanghebbendes van toepassing is, soos Pensioenarisse, Fondsbestuur en die Finansiële blad.  

 

Fondsbestuur 

Indien jy meer wil weet van jou Fonds se bestuur, Raad van Trustees, komiteevergaderings en 

Reëls van die Fonds, of jy wil die Finansiële Diensteraad of Pensioenfondsberegter besoek, kan 

jy dit op die Fondsbestuur-bladsy doen. 

 

Finansiële blad 

Hierdie blad bied jou al die finansiële inligting van toepassing op die Fonds, insluitend 

fondsopbrengste in die KBO-portefeulje en die maandelikse bonusverklarings. Dit gee jou die 

geleentheid om die spanne wat verantwoordelik is vir die Fonds se beleggings en finansies, te 

ontmoet.    

 

Veilige registrasie/Inteken 

Op elke bladsy sal jy ‘n Registrasie/Inteken-knoppie sien wat jou sal toelaat om die Veilige 

Toegangblad te besoek, waar jy al jou persoonlike lid-inligting kan sien. Indien jy nie geregistreer 

is vir hierdie aanlyn-fasiliteit nie, voltooi asseblief die “web access form” beskikbaar op die 

bladsy, en faks die voltooide vorm na (021) 917 4115. 

 

 

 

 

 

 



 

Familie-bystand voordeel vir alle lede! 

Jou Familiebystand-voordeelkaart is by hierdie nuusbrief ingesluit 

 

Die Familiebystand-voordeel is ‘n nuwe voordeel wat ons graag aan jou en jou gesin wil 

bekendstel. Die diens is heeltemal gratis en word voorsien deur Metropolitan. Jy sal jou eie 

Familiebystand-voordeelkaart ingesluit in hierdie nuusbrief kry. Ons sal binnekort werkswinkels 

in jou area hou en ons sal daar meer inligting oor die nuwe Familiebystand-voordeel verskaf.   

 

Hoe kan jy baat by die Familiebystand-voordeel? 

Dit is ‘n gratis, 24-uur, 365-dae-per-jaar diens verskaf deur die Fonds se versekeraar, en dit bied 

waardevolle bystand vir jou en jou familie vir die volgende:  

 

• Begrafnisbystanddiens 

• Rouberading 

• Hulp met die vervoer van die afgestorwe familielid 

• Regsadvies oor enige onderwerp (gratis halfuur konsultasie) 

 

Hierdie diens is beskikbaar vir jou en jou nabye familie, insluitend jou eggenoot, kinders, ouers 

en skoonouers. 

 

Hulp met begrafnisreëlings vir ‘n oorledene 

Hierdie dienste bied waardevolle bystand gedurende ‘n traumatiese en moeilike tydperk. Dit 

beteken jou familie kan die tyd  gebruik om hul hartseer te verwerk en hoef hul nie te 

bekommer oor begrafnisreëlings nie. 

 

Die Begrafnisbystandsdiens het ‘n 24-uur per dag kontaksentrum. Hierdie diens sluit in: 

• Vind uit waar die liggaam is indien die familie nie weet nie en reël oornag-verblyf (vir tot en 

met R500) vir die naasbestaandes om die lyk uit te ken. 

• Verwys die familie na ‘n betroubare begrafnisondernemer en help met die oorledene se 

begrafnisreëlings. 

• Bied ‘n 15% afslag op begrafnisse wat deur Doves gereël is. 

• Kom die familie se gebruike en gelowe ten alle tye streng na.  

• Gee advies oor hoe om vir ‘n doodsertifikaat aansoek te doen en, waar van toepassing, reël vir 

die nodige dokumentasie indien die persoon buite Suid-Afrika begrawe moet word.  

• Hulp met die interpretasie van enige wetlike dokumente, soos die begrafnispolis en die 

prosedures wat gevolg moet word. 

• Verwys die familie vir ‘n lykskouing indien dit ‘n onnatuurlike dood was of waar ‘n nadoodse 

ondersoek nodig is. 

 

 

 



 

Rouberading 

‘n Telefoniese rouberadingsdiens word voorsien en verwys die familie na ‘n berader vir 

persoonlike berading, ondersteuning en advies. 

 

Vervoer van die oorledene – veilig tot by die huis 

Hierdie diens word deur die Versekeraar se kontaksentrum verskaf, 24 uur per dag en sal die 

familie en naasbestaandes help met: 

• Vervoer van die oorlede familielid tot by die begrafnisondernemer naaste aan sy/haar normale 

woonplek. 

• Dokumentasie wat benodig word vir die vervoer van die lyk. 

• Die oorplasing van die oorledene se as tot by sy/haar normale woonplek, indien verassing 

verlang word. 

Die familie se gebruike en gelowe sal te alle tye streng nagevolg word. 

 

Regshulp 

Regshulp is ‘n 24-uur hulplyn en ‘n prokureur-verwysingsdiens. Die lyn word beman deur ervare 

prokureurs wat leiding en inligting aan lede voorsien. Kriminele oortredings, boetes, skuld, 

kontrakte, skeisake en onderhoud is slegs sommige van die kwessies waarvoor advies gegee 

word – geen saak is te klein of te groot nie.  

Die regshulp verskaf jou ook met ‘n reeks bykomende standaard regsdokumentasie, naamlik: 

• Klein Eise-hof dokumentasie 

• Kinderonderhoud dokumentasie 

• Huishulp Indiensnemingskontrakte 

• Huurooreenkomste 

• Aankoop-ooreenkomste 

• Testament 

Onthou om jou Familiebystand-voordeelkaart byderhand te hou om ter enige tyd van hierdie 

dienste gebruik te maak. Die nommer om te skakel is 0861 666 111. 

 

Wen met die Metropolitan Familiebystand-voordeel! 

Staan ‘n kans om ‘n Carrol Boyes fotoraam of Momentum Life Werknemer Reistas te wen, deur 

‘n eenvoudige vraag te beantwoord. Om vir die prystrekking te kwalifiseer, vul jou besonderhede 

en die antwoord op die vraag hieronder in, en faks dit na (021) 917 4627 of stuur ’n e-pos na 

support@caperf.co.za, om ons op of voor 31 Augustus 2011 te bereik. 

Naam: ……………………………………. 

Van: ……………………………………. 

Lidnommer: ……………………………………. 

Selfoonnommer:……………………………………….. 

Vraag: Wat is die nommer van die kontaksentrum waarheen jy kan bel indien jy hulp van die 

Familiebystand-voordeeldiens wil hê? 

Antwoord: ……………………………………. 



 

 

 

Die Fonds verwelkom nuut-verkose raadslede  

 

 

Met die 2011 Plaaslike Owerheidsverkiesings afgehandel en die aangepaste Reëls goedgekeur, 

wil ons so veel as moontlik van die nuut-verkose raadslede ontmoet en hulle aan die Fonds 

bekendstel.  

 

Ons konsultante het hulle teen die koue winterweer gestaal en meer as 50 nasionale 

raadskantore besoek in die Wes-, Oos- en Noordkaap om induksie-inligtingsessies vir die nuwe 

raadslede aan te bied. Ons het tot sover as na die Vrystaat gereis (vir die eerste keer ooit) om 

die Fonds aan nuut-verkose raadslede bekend te stel.  

 

Ons was gelukkig om Advokaat Jan Koekemoer, ons Hoofbeampte en van ons Trustees by 

sommige van die induksies teenwoordig te hê om hulle ondersteuning en advies aan die 

raadslede te bied.    

 

Ons is bly om te kan rapporteer dat ons met groot entoesiasme ontvang is, met raadslede wat 

gretig is om deel te hê in die uitstekende voordele en beleggingsopbrengste wat die Fonds bied. 

 

PENSIOEN-GERUGSTEUNDE HUISLENINGS 

Wat jy moet weet om ‘n ingeligte besluit te kan neem 

 
Wat is ‘n pensioen-gerugsteunde huislening? 

‘n Pensioen-gerugsteunde huislening is ‘n manier om jou huis deur die Fonds te finansier, eerder 

as deur ‘n verbandlening. 

 

Huislenings is vir verskeie redes nie altyd geredelik beskikbaar nie. Hierdie is ‘n alternatiewe 

finansieringslening wat die Fonds aan jou bied. In plaas daarvan om die risiko te verseker deur ‘n 

verbandlening, sal die spaargeld wat jy in jou pensioenfonds opgebou het, as sekuriteit vir die 

huislening dien. Indien iets verkeerd loop, sal jy dus nie jou huis verloor nie. 

 

Dit beteken nie dat jou aftreevoorsiening opgebruik is wanneer jy vir die lening aansoek doen 

nie – dit beteken net dat, as jy nie die maandelikse paaiemente op die huislening betaal nie, die 

spaageld wat jy vir jou aftrede opgebou het as ‘n laaste uitweg gebruik sal word om die 

uitstaande bedrag op die lening te delg. Dit is baie belangrik dat jy verstaan dat, indien jy 

agterstallig sou raak met jou terugbetalings, dit nie net ‘n negatiewe effek op jou 

aftreebefondsing sal hê nie, maar die addisionele belasting betaalbaar op die delgingsbedrag sal 

jou lidbelang nog verder verminder. Dit het  ook ‘n negatiewe effek op jou kredietrekord. 



 

Belangrike feite: 

• Die geld waarvoor aansoek gedoen word mag slegs vir behuisingsdoeleindes gebruik 

word, soos bepaal deur die Pensioenfondswet, 1956.  

• Jou Fonds het ‘n waarborgooreenkoms met Eerste Nasionale Bank (ENB). Dit beteken 

dat die Fonds ‘n waarborg aan die bank bied vir ‘n bedrag tot en met 60% van jou 

bedankingsvoordeel in die Fonds. 

• Die werkgewer onderneem om die maandelikse leningspaaiemente van jou salaris af te 

trek. 

Hoe om vir ‘n pensioen-gerugsteunde huislening aansoek te doen: 

1. Jy of jou personeelbeampte mag die leningsbedrag waarvoor jy kwalifiseer by die Fonds 

se oproepsentrum by (021) 943 5306 aanvra. 

2. Wanneer jy die gekwoteerde bedrag ontvang het, moet jy die Huislening-aansoekvorm 

wat by jou Menslike Hulpbronne-kantoor beskikbaar is, invul. 

3. Die menslike Hulpbronne-beampte sal die huisleningaansoek direk aan Eerste Nasionale 

Bank stuur. 

4. Met ontvangs van jou aansoek, neem dit Eerste Nasionale Bank ongeveer 4 tot 6 weke 

om die leningsproses af te handel (kragtens  die Nasionale Kredietwet). 

Watter dokumente moet my huislening-aansoekvorm vergesel? 

1. ‘n Afskrif van jou mees onlangse salarisstrokie. 

2. ‘n Gesertifiseerde afskrif van jou identiteitsdokument. 

3. ‘n Geldige kwotasie vir die leningsbedrag.  

4. Bewys van jou woonadres (bv. ‘n elektrisiteitsrekening of munisipaliteitsrekening nie 

ouer as 3 maande, met die eiendom se fisiese adres).  

5. As jy binne gemeenskap van goedere getroud is, sluit asseblief jou eggenoot se mees 

onlangse salarisstrokie in, asook ‘n gesertifiseerde afskrif van jou huweliksertifikaat en 

‘n gesertifiseerde afskrif van jou eggenoot se identiteitsdokument.   

 

Hoe het die aandelemarkte gevaar? 

‘n Kykie na die eerste helfte van 2011: Duncan Theron van GraySwan, Fondskonsultant 

 
Hierdie jaar het stadig begin. Beleggers en markkommentators haal gereeld die bekende 

gesegde “invest up to May and then stay away” aan. Hulle redeneer dus dat die beste tyd om in 

Suid-Afrikaanse aandele te belê, die eerste vyf maande van die jaar is, terwyl die “slegte” 

maande van die jaar gewoonlik vanaf Junie tot November is.  

 

Suid-Afrikaanse aandele (volgens die FTSE/JEB Alle Aandele Totale Opbrengste Indeks) het 

2.59% opbrengste gelewer gedurende die eerste vyf maande van die 2011-kalenderjaar. Ons 

ervaringsnavorsing toon dat, sedert 1961, die Suid-Afrikaanse aandelemarkte positiewe 

resultate van 78% in die eerste vyf maande van die jaar gelewer het, in vergelyking met slegs 

62% in die vyf maande daarna.  



 

 

Dit bewys dat die Suid-Afrikaanse aandelemark oor die algemeen beter resultate gedurende die 

eerste vyf maande van die jaar gelewer het.  

Geïnteresseerd in die volledige artikel? Besoek www.caperf.co.za/know-the-markets 

 

Ken jou finansiële terminologie: 

FTSE 

Dit is ‘n aandele-indeks van die 100 hoogs-gekapitaliseerde Verenigde Koninkryk maatskappye 

gelys op die London Effektebeurs. 

 

JEB 

Die Johannesburg se Effektebeurs is die grootste effektebeurs in Afrika.  

 

Aandele  

Aandele is eienaarskap-posisies in maatskappye wat in publieke markte verhandel kan word. 

Aandele produseer gereeld lopende inkomste, soortgelyk aan die rente op ‘n verband, wat in die 

vorm van kwartaallikse dividende uitbetaal word. Indien die maatskappy bankrot sou raak, is 

aandeelhouers se eise ondergeskik  aan die eise van voorkeur  aandeelhouers en 

verbandhouers. 

 

Dit is moontlik om ‘n kapitaalwins (-verlies) te maak soos die aandeleprys styg (daal), relatief tot 

die oorspronklike aankoopprys.  

 

Verskansingsfonds 

Dit is ‘n saamgegroepeerde beleggingsmetode wat deur professionele beleggingsbestuurders 

administreer word, en nie geredelik beskikbaar is vir die algemene 

publiek nie. Verskansingsfondse word nie altyd gereguleer nie en kan dus verskillende 

handelstrategieë gebruik. Baie verskansingsfondse maak van afgeleide instrumente  gebruik om 

lang en kort posisies in te neem om opbrengste te verbeter. Tradisionele verskansingsfondse is 

gerig op absolute of positiewe opbrengste, dit het hoë minimum beleggingsvereistes en vra 

prestasiefooie bo en behalwe die basiese fooi.   

 

Dividende 

Dividende is betalings wat ‘n maatskappy aan hulle aandeelhouers uitbetaal. Dit is die gedeelte 

van maatskappywins wat aan aandeelhouers uitbetaal word. Wanneer ‘n maatskappy ‘n wins 

verdien, kan daardie geld vir twee doeleindes gebruik word: dit kan herbelê word in die 

besigheid (retensieverdienste genoem), of dit kan aan die aandeelhouers uitbetaal word as 

dividende. Baie maatskappye hou ‘n gedeelte van hulle winste, en betaal die res as dividende 

uit. 

 

 



 

 

BEPLANDE LEDE-INLIGTINGSESSIES 

10 Aug 2011 

Saldanha Bay Munisipaliteit (Vredenburg) 

11 Aug 2011  

Swartland Munisipaliteit (Malmesbury) 

Weskus DM (Moorreesburg) 

15 Aug 2011  

Kai! Garib (Keimoes) 

16 Aug 2011  

!kheis Munisipaliteit (Groblershoop) 

Khara Hais & Siyanda DM (Upington) 

17 Aug 2011  

Hantam & Namakwa DM (Upington) 

18 Aug 2011  

Matzikama Munisipaliteit (Vredendal) 

Cederberg Munisipaliteit (Clanwilliam) 

19 Aug 2011  

Bergrivier (Piketberg) 

29 Aug 2011  

Overstrand Munisipaliteit (Hermanus) 

Overberg Munisipaliteit & Kaap Agulhas (Bredasdorp) 

30 Aug 2011  

Swellendam 

 

STANDAARD INLIGTING 

Fondsregistrasienr: 12/8/32689/2 

RAAD VAN TRUSTEES 

Brian Shepherd – Voorsitter Abé Johnson 

Andreas Mokweni – Ondervoorsitter Willie Ludik 

Johan Beukman Edward Scott 

Annette Cawood André Smith 

Ian Iversen Willem van Gass 

Jan Koekemoer – Hoofbeampte 

Vrywaring 

Die Kaapse Aftreefonds vir Plaaslike Owerheid aanvaar nie aanspreeklikheid vir enige verlies, skade of uitgawe 

wat aangegaan word as ’n direkte oorsaak  of gevolg van steun op inligting in hierdie dokument nie. Indien daar 

enige konflik is tussen die inligting in hierdie dokument en die Reëls van die Fonds, sal die Reëls van die Fonds 

voorrang geniet. 

Vertaalde en elektroniese nuusbriewe 

Bel asseblief die oproepsentrum by 021 943 5306 indien jy ’n vertaling van hierdie nuusbrief in  Engels 

of Xhosa wil hê. Indien jy jou nuusbrief via epos wil ontvang, stuur asseblief jou besonderhede na 

support@caperf.co.za. 

 

 

 


