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BESTE LID 

 
Ons het onlangs ons 15de Algemene Jaarvergadering gehou. Dit was aangenaam om die goeie opkoms te 
sien, bestaande uit lede en raadslede verteenwoordigend van hulle onderskeie Plaaslike Owerhede. Dit is 
vir my baie aangenaam om te rapporteer dat die Fonds goed presteer het, ten spyte van nóg ’n jaar van 
onsekerheid in die finansiële markte.  Die artikels in hierdie nuusbrief bevat nuttige inligting oor wat 
hierdie jaar in die markte verwag word en beleggingsopsies wat vir persone bo 50 jaar beskikbaar is. Maak 
seker dat jy hierdie artikels lees en so op hoogte bly van die jongste nuus in die Fonds en die bedryf. 
 
Lekker lees! 

Brian William Shepherd 

Voorsitter 

 

JY KAN ’N FORTUIN BESPAAR DEUR JOU RISIKOKATEGORIE GEREELD TE HERSIEN 

Deur die risikokategorie te kies wat jou behoeftes die beste pas, kan jy as ’n lid van die Kaapse 

Aftreefonds bepaal hoeveel van jou bydrae tot die Fonds gebruik moet word om jou risikodekking te 

koop.  Dit is daarom baie belangrik om jou risikokategorie gereeld te hersien en, indien nodig, te 

verander.  

 

Die Kaapse Aftreefonds laat toe dat jy jou risikokategorie jaarliks verander om te verseker dat jy nie jou 

swaarverdiende spaargeld weggooi nie.  Die polis maak daarvoor voorsiening dat jy jou risikokategorie 

kan verander as een van die volgende met jou gebeur: 

 

Jy sal onthou dat jy in die verlede die Fonds voor 31 Maart moes inlig as jy jou kategorie vrywilliglik wou 

verander. Vanaf hierdie jaar moet jy dit voor 30 April doen en sal dit op 1 Julie geïmplementeer word. Jy 

moet R100 as administrasiefooi betaal wanneer jy so ’n versoek aan die Fonds rig.  Dit is belangrik om te 

onthou dat alle veranderinge onderhewig is aan die Versekeraar se polisvoorwaardes en bepalings, en as 

dekking verhoog word, kan die Versekeraar ’n mediese verslag aanvra.   

 

Onthou asseblief dat jy jou risikovoordelekategorie gratis kan verander in die geval van enige van die 

volgende gebeurtenisse: 

 Huwelik of egskeiding 

 Die geboorte of afsterwe van ’n kind 

 Die afsterwe van ’n gade 

 Op ouderdom 40, 50 en 60 jaar 

 Wanneer ’n kind meerderjarig word 

 As ’n lid se dienskontrak verander 

 

Jy moet die Fonds binne twee maande na die gebeurtenis skriftelik in kennis stel as jy enige veranderinge 

aan jou gekose kategorie wil aanbring.  Jy moet bewys lewer van die gebeurtenis, byvoorbeeld ’n 

gesertifiseerde kopie van ’n geboortesertifikaat en dit moet saam met die Verandering van Versekerde 



 

 

Risikovoordelekategorie-vorm verskaf word. Hierdie vorm is op ons webwerf www.caperf.co.za 

beskikbaar. 

 

Geluk aan die wenners van ons gelukkige trekking 

 

Baie geluk aan voeg naam in, die wenner van die gelukkige trekking van ons aanlyn opname onder lede, 

wat ’n R100-geskenkbewys wen. Baie dankie aan almal wat aan die opname deelgeneem het.  Jy 

terugvoer is vir ons baie belangrik en speel ’n beduidende rol om te verseker dat ons diens aan jou 

voortdurend verbeter. 

 

Groot sukses by die Fonds se 15de Algemene Jaarvergadering 

 

Die 15de algemene jaarvergadering van die Fonds (AJV) het op 17 Februarie 2012 plaasgevind. Mnr. BW 

Shepherd, die Voorsitter van die Fonds, het in sy voorsittersrede terugvoer gegee oor die Fonds se 

uitstekende resultate ten spyte van een van die onbestendigste beleggingsperiodes ooit. Hy het ook die 

nuwe voordeelverbeterings en die strategiese rigting vir die volgende jaar bespreek. ’n Kopie van die 

voorsittersrede is in Engels, Afrikaans en Xhosa op ons webwerf beskikbaar. 

 

Geniet die volle AJV wanneer jy tyd het 

Ons glo in deursigtigheid en moedig lede aan om aktief deel te neem.  Om te verseker dat jy as lid ingelig 

bly, het ons ’n DVD-opname van die AJV gemaak. Dit sluit die aanbiedings deur die Fonds se 

Beleggingskonsultante en Ekonoom in. Om die AJV-opname te sien, kan jy ons webtuiste by 

www.caperf.co.za  besoek.  

 

Trusteeverkiesings 

Elke jaar na die AJV verkies die Raad van Trustees die voorsitter en  ondervoorsitter.  Baie geluk aan ons 

voorsitter, mnr. BW Shepherd, en ons ondervoorsitter, mnr. SA Mokweni, wat vir nog ’n jaar herkies is. 

 

Ons wil ook graag die volgende Trustees wat gekies is om op die Raad te dien, gelukwens en verwelkom: 

Hulle is mnr. HH van der Merwe, lidverkose trustee vir die Noord-Kaap, rdl. JL Steyn, raadsverkose trustee 

vir die Noord-Kaap, en rdl. AP Gqabi, raadsverkose trustee vir die Oos-Kaap. 

 

Daar is ’n nuwe voordelebrosjure!  

Getrou aan ons belofte om seker te maak dat jy die ingewikkelde wêreld van aftreebeplanning verstaan, 

het ons ons voordelebrosjure vereenvoudig.  Hierdie brosjure is tydens vanjaar se AJV bekendgestel en is 

in Afrikaans, Engels en Xhosa beskikbaar. Die nuwe brosjure sal tydens ons beplande besoeke aan jou 

streek uitgedeel word en is ook op die webtuiste beskikbaar.  

 

KOSTES IS 20% LAER AS IN DIE RES VAN DIE BEDRYF 

 

Die Kaapse Aftreefonds is ’n bedryfsleier en moedig lede aan om hulle te vergewis van hoeveel van hulle 

maandelikse bydrae vir kostes gebruik word.  Om ’n aftreefonds te bedryf, word kostes soos 

administrasie- en kommunikasiegelde aangegaan, wat ons dan maandeliks van jou bydraes verhaal.    

 

http://www.caperf.co.za/
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Dit is aangenaam om te bevestig dat die bedryfsnorm vir administrasiekoste 1% van pensioendraende 

salaris bedra, terwyl die Fonds se totale administrasiekoste net meer as 0,8% is. Dit is 20% laer as in die 

bedryf.  Jy kan die Fonds se huidige kostestruktuur op ons webtuiste by www.caperf.co.za sien. 

 

 

OUER AS 50? LET OP – DAAR IS VERANDERINGE 

 

Om ons lede nader aan aftrede se aftreespaargeld teen die risiko van onbestendige markte te beskerm, 

het die Raad van Trustees alternatiewe beleggingsopsies beskikbaar gestel aan ons lede wat 50 jaar of 

ouer is om die risiko waaraan jy blootgestel is, te beperk.  

 

Elkeen van die drie beleggingsopsies wat aan jou beskikbaar is, het ’n unieke doelwit om jou met jou 

finansiële beplanning te help.  

 

Portefeulje Doelwit 

Die Groeiportefeulje (voorheen bekend as die 

Trustee Verstekportefeulje) 

Die doelwit van die Groeiportefeulje is om die 

beste groei oor die lang termyn te lewer, maar dit 

kan op die kort termyn onbestendig wees.  

Onbestendigheid kan naby aftrede gevaarlik wees 

indien opbrengste negatief is, omdat jy dan minder 

risiko kan bekostig en die gevaar kan loop dat daar 

nie genoeg tyd is om van die negatiewe opbrengste 

op jou belegging te herstel nie.  

Die Beskermingsportefeulje (voorheen bekend as 

die Kapitaalbeskermingsopsie) 

Hierdie portefeulje het ’n konserwatiewe 

beleggingstrategie, en dit is veral geskik vir lede 

wat naby aftrede is en hulle kapitaal wil beskerm. 

Die portefeulje is daarop gemik om jou 

aftreespaargeld te beskerm en nie enige negatiewe 

opbrengste oor die kort termyn te lewer nie. 

Gematigde Portefeulje (voorheen bekend as die 

Buigsame Portefeulje) 

Hierdie portefeulje se doelwit is om die 

verantwoordelikheid van die batetoewysings-

besluit oor te dra van jou na ’n beleggingskomitee, 

gelei deur Verso Multi-Manager. Dit is ’n buigsame 

portefeulje wat aktief volgens marktoestande 

bestuur word om medium groei en medium risiko 

toe te laat. Hierdie portefeulje is geskik vir lede 

naby aftrede (50 jaar en ouer) wat meer stabiliteit 

in beleggingsopbrengste verlang. 

 

Gereëlde vrae van lede oor die beskikbare beleggingsportefeuljes: 

Moet ek my totale lidbelang na ’n spesifieke portefeulje oordra? 

Nee, jy het die volgende oordragopsies: 

Deel van jou lidbelangrekening Beleggingsopsie 

slegs 100% Groeiportefeulje 

slegs 100% Beskermingsportefeulje 
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slegs 100% Gematigde Portefeulje 

25%, 50%, 75% of 100% ’n Kombinasie van die Beskermingsportefeulje en 

die Groeiportefeulje 

50%/50% ’n Kombinasie van die Gematigde en die 

Groeiportefeulje 

 
Indien ’n deel van jou lidbelang in die Gematigde of Beskermingsportefeulje is, word al jou toekomstige 

bydraes aan daardie spesifieke portefeulje toegewys. 

Dit is ook belangrik dat jy kennis moet neem dat indien ’n deel van jou lidbelang in die 

Beskermingsportefeulje belê is, jy nie die Gematigde Portefeulje kan benut nie.  

Wanneer kan ek na die beleggingsportefeulje van my keuse omskakel? 

 Na die Beskermingsportefeulje 

Jy kan ’n persentasie van jou lidbelang na hierdie portefeulje omskakel gedurende die maand waarin jy 50 

jaar oud word.  Jy mag onder die volgende voorwaardes tot ’n maksimum van drie keer per fondsjaar  

(1 Julie – 30 Junie)  tussen die  Groeiportefeulje en die Beskermingsportefeulje omskakel:  

o Op 1 Julie elke jaar 

o Twee bykomende omskakelings per fondsjaar. As jy op ouderdom 50 én op 1 Julie na 

ander fondse omgeskakel het, bly daar nog net een  omskakeling vir daardie fondsjaar 

oor. 

 Na die Gematigde Portefeulje 

Die opsie om tussen die Gematigde Portefeulje en die Groeiportefeulje om te skakel, is een keer per 

fondsjaar (1 Julie – 30 Junie) beskikbaar.  

Moet ek ’n administrasiefooi betaal om na ’n alternatiewe beleggingsopsie om te skakel? 

Jou aanvanklike omskakeling na die Beskermingsportefeulje wanneer jy 50 jaar oud word en op 1 Julie 

elke jaar sal gratis wees.   Vir enige ander omskakeling tussen portefeuljes word ’n administrasiefooi van 

R350 egter gehef. Hierdie fooi word van jou lidbelangrekening verhaal wanneer die omskakeling gedoen 

word. 

Omskakelings na die Gematigde Portefeulje is gratis.   

Hoe weet ek watter kombinasie my behoeftes die beste pas? 

Dit is belangrik om te onthou dat elke lid se finansiële behoeftes uniek is, en daarom behoort jy ’n 

finansiële adviseur of jou makelaar te kontak sodat jy ’n ingeligte besluit kan neem. As jy nie ’n betroubare 

adviseur het om jou by te staan nie, stel ons voor dat jy ’n finansiële adviseur by Verso Beleggingsdienste 

kontak om jou finansiële behoeftes te analiseer.  

 

Hoe werk dit? 

Ons lede wat daarvoor kwalifiseer, ontvang ’n opsievorm en ’n brief waarin die beleggingsopsies in meer 

detail uiteengesit word.  Ons beplan ook om die volgende werkswinkels aan te bied waar jy ’n konsultant 

van die Fonds en ’n finansiële adviseur van Verso Beleggingsdienste kan spreek om jou met hierdie 

belangrike besluit te help.  

 

Datum Streek 

Maandag, 16 April 2012 Somerset-Wes 

Dinsdag, 17 April 2012 Malmesbury 

Woensdag, 18 April 2012 Hermanus 



 

 

Donderdag, 19 April 2012 Paarl 

Vrydag, 20 April 2012 Kaapstad 

Maandag, 23 April 2012 Oos-Londen 

Dinsdag, 24 April 2012 Port-Elizabeth 

Maandag, 7 Mei 2012 De Aar 

Dinsdag, 8 Mei 2012 Kimberley 

Woensdag, 9 Mei 2012 Vryburg 

Donderdag, 10 Mei 2012 Upington 

Dinsdag, 15 Mei 2012 Bellville 

Woensdag, 16 Mei 2012 Worcester 

Donderdag, 17 Mei 2012 Stellenbosch 

Vrydag, 18 Mei 2012 Vredenburg 

Dinsdag, 22 Mei 2012 Mosselbaai-munisipaliteit 

George-munisipaliteit 

 

Moet ons jou herinner wanneer ons jou area besoek? 

Registreer dan vir die “In Touch” SMS-diens sodat ons jou kan herinner wanneer ons in jou area sal wees. 

 
WAAROM JOU FONDS ANDERS IS – UIT ’N BELEGGINGSOOGPUNT 

 
Dit help om vinnig te dink. 

Ons het gevind dat marktoestande dikwels vinnige besluite oor die herstrukturering van beleggings en 

batetoewysing in die Fonds vereis.  Daarom is dit goed dat jy weet dat jy Fonds toegerus is om vinnige 

besluite oor die nodige herstrukturering te neem om so jy aftreevoordeel te beskerm.   Ons 

beleggingskomitee sit minstens een keer per maand om te verseker dat veranderinge oorweeg word 

sodat weldeurdagte besluite geneem kan word. 

 
 

Meer oor die markte 

Oor die afgelope 12 maande wat in Desember geëindig het, het die plaaslike effektemarkte verbasend 

genoeg die grootste opbrengste van alle bateklasse gelewer.  Inflasiegekoppelde effekte het 13,05% 

gelewer en die indeks van alle effekte 8,82%. Die plaaslike aandelemark (ALSI) en die geldmarkte het 

onderskeidelik 2,57% en 5,73% gelewer, en so laer presteer as inflasie (VPI), wat 6,2% vir die jaar was.  Die 

afgelope jaar was dit die beste om in buitelandse markte te belê. Met die rand wat met 21,9% teen die 

VS-dollar gedepresieer het, het alle buitelandse bateklasse opbrengste bo 15% in rand-terme gelewer. 

Buitelandse effekte en buitelandse kontant, wat onderskeidelik 28,78% en 22,19% gelewer het, het die 

beste presteer. 

 
As ons vorentoe kyk, kan inflasie in die kort termyn bo die Reserwebank se mikpunt van 6% bly. Met die 

ekonomie wat stadig groei en die skielike versterking van die rand, sal rentekoerse vir die volgende ses tot 

12 maande waarskynlik onveranderd bly. Plaaslike geldmarkbates kan dalk weer nie reële opbrengste 

lewer nie. Beleggers sal daarom risiko’s moet neem om inflasie te klop. Totdat daar ’n oplossing vir die 

Europese krisis gevind word, sal markonbestendigheid hoog bly en beleggers sal moet seker maak dat 

hulle portefeuljes se risiko’s goed versprei is oor plaaslike en buitelandse bateklasse en verskillende 

beleggingstrategieë, en deur geskikte beleggingsbestuurders te kies.  



 

 

 
Die goeie nuus vir lede is dat die Fonds  ten spyte van die heersende onbestendige markte ’n goeie 2011 

gehad en beter presteer het as bestuurders wat soortgelyke doelwitte as ons nagestreef het.  Ons verwag 

egter dat toekomstige opbrengste laer as vorige jare s’n sal wees, aangesien die JSE gedurende 2011 slegs 

sywaarts beweeg het.     

Deur Duncan Theron – Beleggingskonsultant 

 
Vyf maklike stappe om veilige toegang tot jou Fondsinligting te kry 

Is jy een van die 53% van ons lede wat nog nie hulle persoonlike Fondsinligting soos hulle jongste 

Fondswaarde aanlyn kan besigtig nie?  Indien wel, volg hierdie maklike stappe om te registreer. 

1. Besoek ons webtuiste by www.caperf.co.za 

2. Klik op “Login/Register” 

3. Lees en aanvaar die vrywaring  

4. Kies “Create a new user account” 

5. Vul jy persoonlike besonderhede in en klik op “submit”. 

 
Binne minute nadat jy die proses hierbo voltooi het, sal jou registrasiebesonderhede per SMS aan jou 

gestuur word.  Indien jy enige probleme ondervind om te registreer, kontak ons asseblief by 021 943 

5306.  

 
Inflasie: Hoe dit jou raak en wat jy daaromtrent kan doen! 

Oliepryse is weer in die driesyferterrein. Voedselpryse is aan die styg. Elektrisiteitstariewe styg.  Dis geen 

wonder dat almal oor inflasie praat nie. 

Wat is inflasie? 

Ons kan inflasie beskryf as ’n algemene verhoging in die prys van goedere en dienste.  Meer spesifiek is dit 

die jaarlikse verhoging in die prys van ’n verteenwoordigende mandjie goedere en dienste. Dit meet met 

ander woorde hoeveel die koste van die mandjie gestyg het as dit met die koste in dieselfde maand in die 

vorige jaar vergelyk word. 

Statistiek Suid-Afrika (StatsSA) meet die prys van hierdie verteenwoordigende mandjie goedere en 

dienste, en gebruik dit om die verbruikersprysindeks (VPI) te bereken. In April 2011 was die VPI 4,2% hoër 

as in April 2010, en dus was die amptelike of oorkoepelende inflasiekoers 4,2%. Dit val ook binne die 

inflasiekoers wat die Suid-Afrikaanse Reserwebank nastreef, naamlik tussen 3% en 6%.   

Wat is my inflasiemandjie? 

Dit is belangrik om te besef dat dit vir StatsSA ’n moeilike taak is om die verteenwoordigende mandjie te 

bereken. Hulle neem die resultate in ag van opnames wat bepaal wat Suid-Afrikaners verdien en waaraan 

mense hulle geld spandeer. Die probleem is dat verskillende mense hulle geld aan verskillende dinge 

spandeer.  

Arm mense spandeer die grootste deel van hulle inkomste aan voedsel en ander basiese benodigdhede.  

Vir ryker mense maak voedsel ’n kleiner deel van hulle huishoudelike begroting uit; hulle is geneig om 

hulle geld te spandeer aan huisverbande en om hul motors op die pad te hou.  Ryker mense is ook geneig 

om meer gespesialiseerde dienste soos versekering, gewapende reaksie, finansiële advies, breëband, 

satelliettelevisie, ensovoorts te gebruik.  

Daar is ook verskille tussen ouderdomsgroepe. Ouer persone spandeer gewoonlik meer aan 
gesondheidsorg, terwyl middeljarige persone baie aan hulle kinders se opvoeding spandeer.  Dit lyk asof 
jongmense selfone aan hulle hande vasgegom het, en vir hulle is die prioriteit om te sosialiseer.  
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Wáár jy woon, maak ook ’n verskil aan hoeveel jy vir munisipale dienste betaal en hoeveel jy daaraan 

spandeer om daagliks werk toe en terug te pendel (as jy in Gauteng woon, sal tolgeld eersdaags jou 

pendelkoste verder verhoog).  Mense in landelike gebiede moet gewoonlik groter afstande na winkels en 

geriewe, werk, ensovoorts aflê. 

Wat kan ek doen? 

Die enigste manier om jou teen inflasie te beskerm, is om seker te maak dat jou inkomste en jou bates 

vinniger as inflasie groei. Om jou geld onder die matras te sit, sal beslis nie werk nie.  Om jou geld in ’n 

bankrekening te hou, kan tred hou met inflasie, maar sal dit nouliks klop.  Oor langer periodes sal bates 

soos eiendom en aandele goeie verskansing teen inflasie bied. Hierdie twee bateklasse dra ook risiko, 

daarom is dit altyd belangrik om nie ál jou eiers in een mandjie te sit nie en om te probeer om jou 

beleggings sover moontlik te diversifiseer.  

Vertaling van artikel uit Fairbairn Capital Investment News 

Vrywaringsverklaring 

Die Kaapse Aftreefonds vir Plaaslike Regering aanvaar geen aanspreeklikheid vir enige verlies, skade of 

onkoste wat as ’n direkte gevolg of uitvloeisel van vertroue op die inligting in hierdie dokument gely of 

aangegaan word nie. Indien daar enige konflik tussen die inligting in hierdie dokument en die Reëls van 

die Fonds is, sal die Reëls van die Fonds geld. 

 
Vertaalde nuusbriewe 

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

verlang. 

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

ontvang. 

 

Raad van Trustees 

Mnr. BW Shepherd (Voorsitter), mnr. SA Mokweni (Ondervoorsitter), mnr. JP Beukman, me. AH Cawood, 

rdl. AP Gqabi, rdl. IR Iversen, rdl. A Johnson, mnr. ET Scott, mnr. AJ Smith, rdl. JL Steyn, mnr. HH van der 

Merwe,  

mnr. WW van Gass. Hoofbeampte:  Adv. JF Koekemoer 

 


