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BESTE LID 
 
Ons is amptelik in die tweede helfte van 2012 en dit voel goed om julle mee te deel dat die eerste ses 
maande baie produktief was. 
 
Die beleggingsportefeuljewerkswinkels wat vir lede van 50 jaar of ouer aangebied is, het die hoogste 
bywoningsyfer sedert die bekendstelling van die beleggingsopsies in 2007 gehad. Wat ’n groot sukses! 
Baie dankie aan almal wat dit bygewoon het.  
 
Ondanks die onbestendige en onseker finansiële markte, is dit vir my aangenaam om te kan bevestig dat 
die Fonds se beleggingsprestasie gesond en op koers is. Meer hieroor op bladsy verder in die nuusbrief. 
Om lede op te lei, stel ons ook ons nuwe werkswinkels bekend wat gedurende die volgende paar maande 
in verskillende streke aangebied sal word. Ons hoop om jou daar te sien. Sien die datum vir ‘n 
werkswinkel in jou area in hierdie nuusbrief. 
 
Op ’n meer somber noot is dit met groot hartseer dat ons totsiens sê aan ’n goeie vriend en mede-trustee, 
Raadsheer A Johnson, wat in Mei na ’n lang stryd teen kanker oorlede is. Sy bydrae en die belangrike rol 
wat hy as trustee van hierdie Fonds vervul het, is sonder weerga, en ons sal hom baie mis.  
 
Kontak ons asseblief indien jy enige vrae oor ons Fonds het. Die oproepsentrum is gereed, bereid en in 
staat om jou te help. 
 
Lekker lees! 
 
Brian William Shepherd 
Voorsitter van die Kaapse Afreefonds 
 
WEES VOORBEREID OP DIE ONVERWAGSE 
Die lewe is nie ’n reguit pad wat jou direk na jou bestemming lei nie. Ons ervaar dikwels onverwagte 
slaggate en kronkels langs die pad. Die lewe is op sy beste as ’n mens voel dat jy word waardeer, 
gekoester, gestimuleer en uitgedaag en dat jy iets doen wat die moeite werd is. Dit dui gewoonlik daarop 
dat jy ’n werk het en ’n inkomste verdien. Wat gebeur egter as daardie inkomste skielik wegval, dalk as 
gevolg van aflegging of swak gesondheid? Enige nooddiens verseker dat die uitwerking van ’n moontlike 
ramp beperk word (deur veiligheidsprosedures in te stel) en dat daar ’n plan is om te volg indien daar iets 
gebeur. 
 
Dieselfde geld vir ’n mens se eie lewe: die beste manier om ’n ramp te hanteer, is om ’n plan te hê. Deur 
’n plan in werking te stel, neem jy weer beheer oor jou lewe. 
 
VEILIGHEIDSWENKE 

I. Wees voorbereid Die lewe is onseker, maar jy kan die risiko’s van finansiële teenspoed beperk deur 
bekostibare versekering uit te neem wat met jou behoeftes ooreenstem. Daar is ’n volledige reeks 
risikodekkings wat sal uitbetaal as jy ongeskik raak, te siek is om te werk of selfs afgelê word. Daar is 
selfs dekking indien jou kinders sou siek word of spesialissorg benodig. 

 



 

 

II. Voorsorg: Indien dit hoegenaamd moontlik is, probeer om ’n kontantreserwe op te bou sodat jy vir ’n 
ruk lank jou leefstyl sal kan handhaaf. Nege maande is ideaal, maar streef daarna om genoeg vir 
minstens drie tot ses maande op te bou. 

 

III. Bly op hoogte: Hersien jou behoeftes soos jou leefstyl verander. Soos jou salaris verhoog, verbeter jou 
leefstyl byvoorbeeld ook en jy kan vind dat jy meer dekking as voorheen nodig het. 

 

IV. Weet waarvoor jy betaal: Die Kaapse Aftreefonds bied jou die opsie om jaarliks jou sterfte- en 
ongeskiktheidsdekking te hersien en jou huidige kategorie gratis te verander ingeval jou 
persoonlike status verander. Let asseblief daarop dat sekere polisvoorwaardes geld. 

 
HOE HELP DIE KAAPSE AFTREEFONDS JOU? 

 Die Kaapse Aftreefonds bied jou die buigsaamheid om te kies hoeveel sterfte- en 
ongeskiktheidsdekking jy van die Fonds benodig. 

 

 In 2009 het die Fonds Risikokategorie E bekendgestel, wat met ongeskiktheid ’n maandelikse 
inkomste van 75% van jou pensioendraende salaris verskaf. Die volgende verbetering aan hierdie 
kategorie sal vanaf 1 Julie 2012 in werking tree: 

o Die maksimum maandelikse-inkomstebedrag verhoog van R110 000 tot R130 000 per 
maand.  

o Die maksimum bydrae deur die versekeraar (wat as die werkgewer se aftreefondsbydrae na 
jou lidbelang betaal word) verhoog ook van R23 100 tot R26 000 per maand.  

o As jy in Risikokategorie E is, het jy ook die omskakelingsopsie wat jou toelaat om in jou 
private hoedanigheid met jou risikovoordele voort te gaan. Nadat jy die Fonds verlaat het, 
betaal jy die koers wat die versekeraar jou kwoteer.  Jy moet die omskakelingsopsie kies 
binne 30 dae nadat jy diens verlaat het. 

 

 As jy ’n lid van kategorie A, B, C en E is, het jy ook gevreesdesiekte-dekking. Dit beteken dat jy ’n 
enkelbedrag sal ontvang indien jy met ’n lewensbedreigende siekte soos beroerte, kanker of ’n 
hartaanval gediagnoseer word, en die omvang van die siekte aan die kriteria van die polis 
voldoen.  

 

 In die geval van sterfte is jy en jou kwalifiserende gesins-/familielede onder die begrafnisvoordeel 
gedek. 

 
AS RAMPE TOESLAAN: 
Kry goeie advies: As jy afgelê word en ’n afleggingspakket ontvang, kontak onmiddellik ’n finansiële 
adviseur. As jy vanweë aflegging of ongeskiktheid ’n enkelbedrag ontvang, moet jy besluit wat om met die 
geld te maak. Jy sal ’n pensioen- en/of voorsorgfonds hê, en dit is raadsaam om ’n betroubare adviseur te 
raadpleeg. 

 
Verso Beleggingsdienste het ’n span finansiële adviseurs en is ‘n diensverskaffer van die Fonds. Hulle kan 
by 021 943 5301 gekontak word. 



 

 

Sommige inligting hierbo het ons goedgunstelik van Liberty News van 15 Mei 2012 verkry.  

HET JY GEWEET? Wanneer jy by die Fonds aansluit, moet jou gade ouer as 15 maar jonger as 75 jaar wees 
om vir die begrafnisvoordeel te kwalifiseer. As jy onseker is of jou gade ingesluit is, kontak asseblief ons 
oproepsentrum by 021 943 5306. 
 
ONGESKIKTHEID: INTERESSANTE FEITE 
Die versekeraar gaan jaarliks die Fonds se eisegeskiedenis na om vas te stel hoeveel eise ingedien en 
betaal is vergeleke met die totale premies was ontvang is. In die jongste evaluering wat gedoen is, het 
Momentum (die versekeraar) aangedui dat die Fonds ’n stabiele eise-geskiedenis het.  Dit is goeie nuus, 
want dit beteken dat die koste van die sterfte- en ongeskiktheidsdekking wat in die verskillende 
risikovoordelekategorieë voorsien word, onveranderd bly. 
 
Hier volg interessante statistiek: 

 Daar was ’n toename in kanker- en kardiovaskulêre eise. 

 Die gemiddelde ouderdom van lede wat enkelbedrag-ongeskiktheidsvoordele eis, is 47 jaar. 

 Die algemeenste rede vir enkelbedrag-ongeskiktheidseise was spierskelet-afwykings (MSD), met 
geestesversteurings die tweede grootste rede vir ongeskiktheid.  

 Die meeste van die aansoeke wat vir die nuwe gevreesdesiekte-voordeel ontvang is, was uit die 
Wes-Kaap.  

 Sedert die bekendstelling van kategorie E in 2009 was dit die kategorie wat die vinnigste gegroei 
het. Alle eise wat in hierdie kategorie ontvang is, was van een munisipaliteit in die Oos-Kaap. 
 

Onthou die eisprosedure 
Onthou asseblief dat ongeskiktheidseise binne die vereiste tydperk aan die versekeraar voorgelê moet 
word. Die stawende dokumente en die ongeskiktheidseisvorm vir die enkelbedrag-
ongeskiktheidsvoordeel (risikokategorie A en B) moet binne 180 dae vanaf datum van ongeskiktheid aan 
die Fonds voorgelê word. Die datum van ongeskiktheid kan gedefinieer word as die datum waarop jou 
besering of siekte geïdentifiseer is.  
 
Eise vir die maandelikse ongeskiktheidsvoordeel wat ingevolge risikokategorie E beskikbaar is, moet binne 
drie (3) maande na die datum van ongeskiktheid voorgelê word. Die datum van ongeskiktheid is 
gewoonlik die laaste aktiewe werksdag. In die geval van ’n ongeluk kan dit egter ook die datum van die 
ongeluk wees. As jy nie die ongeskiktheidseis binne die vereiste tydperk indien nie, sal die versekeraar die 
eis op kontraktuele gronde verwerp, wat sal beteken dat die versekerde voordeel nie aan jou betaal sal 
word nie.  
 
Dit is die lid se verantwoordelikheid om seker te maak dat die werkgewer die ongeskiktheidseis betyds 
namens hulle indien.  
 
Skakel gerus ons oproepsentrum as u meer inligting oor die ongeskiktheidseisprosedure benodig, of 
besoek die Fonds se webtuiste by www.caperf.co.za. 
 
ONS 50+ BELEGGINGSOPSIEWERKSWINKELS ’N GROOT SUKSES!   
Gedurende April en Mei het die Fonds werkswinkels aangebied oor die beleggingsportefeuljes wat vir lede 
van 50 jaar en ouer beskikbaar is. Dit is vir ons aangenaam om te rapporteer dat byna 1 000 lede dit 
bygewoon het. 
 
By die werkswinkels het ons die doelwitte van elke beleggingsopsie verduidelik, en hoe verskillende 
kombinasies lede kan help om hulle blootstelling aan risiko te verminder. Ons het benadruk hoe 
vooruitbeplannning vir aftrede lede kan bevoordeel, en nuttige wenke gegee oor hoe lede hulle doelwit 

http://www.caperf.co.za/


 

 

vir aftrede kan bereik. Finansiële adviseurs van Verso Beleggingsdienste was ook beskikbaar om vir elke lid 
’n analise van hulle individuele finansiële behoeftes te doen.  
 
Ons het ons lede gevra wat hulle van die werkswinkels dink en hulle het die volgende te sê gehad: 

 Mnr. X het geskryf: “Die werkswinkel was nuttig en het my gehelp om die beleggingsopsies te 
verstaan.” 

 Mnr. Y het geskryf: “Ek verstaan nou die direkte impak wat die markprestasie op my 
aftreespaargeld het.” 

 Mnr. Z het geskryf: “Ek verstaan uiteindelik die noodsaaklikheid om my risikovoordelekategorie 
gereeld te hersien, aangesien dit ’n invloed op my spaargeld het.” 

 
Het jy jou omskakelingsvorm ingedien? 
Kwalifiserende lede wat van hulle huidige beleggingsportefeulje wil omskakel, moes die vereiste vorm 
invul en teen 30 Junie indien vir die omskakeling om teen 1 Julie 2012 in werking te tree.  
 
Het jy die sperdatum gemis? Geen probleem nie. 
Indien jy die sperdatum gemis het, kan jy die Fonds se oproepsentrum by 021 943 5306 kontak om uit te 
vind wanneer jy die volgende geleentheid sal kry om van jou huidige beleggingsportefeulje om te skakel. 
 
TEGNIESE VRAE? KOM ONS VRA DIE SPESIALIS  

Raadslede en Fondslidmaatskap 
Goeie nuus is dat ons sedert die laaste munisipale verkiesings byna 300 raadslede as lede van die Fonds 
verwelkom het. Hier volg ’n paar van die vrae wat ons oor hulle lidmaatskap ontvang het: 
Vraag 1: “Die werkgewer dra niks namens my by nie en ek moet die volle 27% van my pensioendraende 
salaris bydra.” Is dit waar? 
Die regulasie ingevolge waarvan jy vergoeding ontvang, bepaal dat raadslede ’n totale vergoedingspakket 
ontvang, wat ’n betaling aan ’n aftreefonds kan insluit. In so ’n geval mag die munisipaliteit se bydrae 
(ingesluit by die totale vergoeding) nie meer as 15% van die basiese salaris wees nie. Geen 
inkomstebelasting is op die 15%-bydrae óf die 7,5% van die res van die bydrae betaalbaar nie, wat help 
om jou belastinglas te verminder. Wanneer jy uit die Fonds aftree, ontvang jy ook verdere 
belastingvoordele op jou lidbelang. 
 
Vraag 2: “My vorige fonds (MCPF) het gesê dat ek die voordeel wat ek by hulle opgebou het, kan 
verloor as ek nie my lidmaatskap van die Kaapse Aftreefonds beëindig nie." 
Selfs al penaliseer sommige fondse sekere onttrekkingsvoordele (afhangend van wanneer en hoe ’n lid ’n 
fonds verlaat), is dit belangrik om te onthou dat die wyse waarop ’n voordeel bereken word en hoe en 
wanneer dit betaalbaar word, deur die reëls van die fonds voorgeskryf word. Dit beteken dat ’n fonds 
slegs jou voordeel kan verminder as daar so ’n reël in die fonds bestaan. Ons stel voor dat jy jou vorige 
fonds vir die reëls van die fonds vra om te sien of dit inderdaad die geval is. 
 
Vraag 3: “Toe ek as raadslid verkies is, het ek by die Kaapse Aftreefonds aangesluit, maar ek is 
meegedeel dat ek nie by enige ander fonds as die MCPF mag aanluit nie.” Is dit waar? 
Nee, dit is onwaar. Die Kaapse Aftreefonds se geregistreerde Reëls laat raadslede toe om lidmaatskap van 
die Fonds te geniet en die Fonds is sedert die laaste munisipale verkiesings vir alle nuutverkose en 
herverkose raadslede beskikbaar. Dis dus jou keuse of jy by die Kaapse Aftreefonds wil aansluit omdat jou 
munisipaliteit ’n deelnemende werkgewer van die Kaapse Aftreefonds is. 
 
Vraag 4: “Alhoewel ek ‘n raadslid is, mag ek myself by die volgende verkiesing verkiesbaar stel as Lid-
trustee?” 



 

 

Ja, jy kan. Jy moet deur die betrokke munisipaliteit se lede genomineer word om die Algemene 
Jaarvergadering as lidafgevaardigde by te woon. Jy kan jou vir verkiesing beskikbaar stel vir ’n vakature as 
lid-trustee in jou spesifieke area. 

Indien jy enige navrae het, kan jy gerus die oproepsentrum by 021 943 5306 skakel. 
ONS KOM JOU BESOEK! 
 
Ons lede-opleidingswerkswinkels word opgeknap  
Hierdie jaar gaan die werkswinkels oor hoe om risiko te verstaan. Ons gaan kyk na maniere waarop jy kan 
bespaar, vir jou toekoms beplan en die risiko’s hanteer wat jy onderweg na aftrede teenkom, en hoe dit 
een van die grootste beleggings van jou lewe beïnvloed – jou aftreespaargeld. 
 
Wanneer gaan ons jou area besoek? 
Ons het gedurende Junie en Julie werkswinkels aangebied en nog werkswinkels sal in Augustus en 
September volg. Die presiese datums sal na jou Mensehulpbronbeamptes gestuur word. Let asseblief 
daarop dat hierdie datums kan verander, aangesien tyd om die sessies by te woon, met jou werkgewer 
onderhandel moet word. 
 
Moet ons jou herinner? 
As jy vir ons "In-Touch”-SMS-diens geregistreer is, sal jy ’n SMS van die Fonds ontvang om die datums en 
tye van hierdie sessies te bevestig.  
 
Beplande besoeke vir die lede-opleidingswerkswinkels 

Gestruktureerde roetes vir besoeke   

Augustus 2012 
Sondagsriviermunisipaliteit 
Bloukraanroetemunisipaliteit 
Stellenboschmunisipaliteit 
Overstrandmunisipaliteit 
Overberg-distriksmunisipaliteit 
Kaap Agulhas Munisipaliteit  
Theewaterskloofmunisipaliteit 
Drakensteinmunisipaliteit 
Emthanjeni-munisipaliteit 
Pixley ka Seme Plaaslike Munisipaliteit 
Thembelihle-munisipaliteit 
Sol Plaatjemunisipaliteit 
Frances Baard-distriksmunisipaliteit 
Phokwane-munisipaliteit 
Kagisano-Molopo-munisipaliteit 
Naledi-munisipaliteit 
Dr Ruth S Mompati-munisipaliteit 
Ga-Segonyana-munisipaliteit 
John Taolo Gaetsewe Distriksmunisipaliteit   
!Kheismunisipaliteit 
Siyathembamunisipaliteit 

  

September 2012: 
BreedeVallei 
Municipaliteit Breedevalleimunisipaliteit 
Witzenberg-munisipaliteit 
Kougamunisipaliteit 
Kou-Kammamunisipaliteit 
Matzikama-munisipaliteit 
Cederbergmunisipaliteit 
Bergriviermunisipaliteit 
Saldanhabaai-munisipaliteit 
Swartlandmunisipaliteit 
Weskus-distriksmunisipaliteit 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

IN LIEFDEVOLLE HERINNERING   
Raadsheer A Johnson het sedert 2006 as Raadslidtrustee in die Raad van Trustees gedien en was die 
Voorsitter van die Sterfte-eise-subkomitee. Hy was ook die Speaker van die Swartlandmunisipaliteit. 
 
 
FONDS LEWER GOEIE OPBRENGSTE IN ONSTUIMIGE MARKTE! 
Dit is aangenaam om te kan rapporteer dat, ongeag die onbestendige markte en onsekere 
beleggingsklimaat, die Groeiportefeulje weer eens daarin geslaag het om sy beleggingsdoelwit van 
inflasie plus 4% te behaal! Die Pensioenarisportefeulje en Gematigde Portefeulje het ook hulle 
onderskeie beleggingsdoelwitte bereik met opbrengste bo inflasie plus 3%. Lees asseblief meer oor die 
algehele prestasie van die portefeuljes verder in hierdie nuusbrief. 

Het jy geweet? dat jy die Fonds se beleggingsprestasie van elke portefeulje op die Fonds se webtuiste by 
www.caperf.co.za kan volg soos dit maandeliks bekend gemaak word? 
 
 GROEI HERVAT, GEVARE BLY – Shainal Sukha – Sukha en Assosiate (Edms) Bpk. (Jou Fonds se 
Beleggingsadviseur) 
Die Internasionale Monetêre Fonds het hulle jongste wêreldwye ekonomiese oorsig “Growth Resuming, 
Dangers Remain” genoem. Terwyl ekonomiese groei in die VSA hoër was as wat verwag was, het die groei 
van die Chinese ekonomie begin afneem en die Europese Unie negatiewe groei ervaar. Ons stem saam dat 
daar gevare in die wêreldekonomie bly bestaan, en die risiko’s wat uit Europa voortspruit, veroorsaak 
steeds onsekerheid in die finansiële markte. 

Die finansiële markte het weer eens hulle toevlug geneem tot die bestudering van die hoofopskrifte, 
aangesien hulle gereeld op korttermynnuus reageer. Dit lei tot groter onbestendigheid in die aandele- en 
effektemarkte en het tot periodes van risiko en die “afwesigheid” daarvan gelei. In risikoperiodes styg 
riskante bates soos aandele in waarde, terwyl die (sogenaamde) minder riskante bates soos die VSA-
effekte in waarde afneem. Die teenoorgestelde is waar in ’n “risikovrye” omgewing. 

Die eerste kwartaal van 2012 is as ’n risikoperiode gekenmerk omdat ingryping deur die Europese 
Sentrale Bank (ESB) vrese in die mark gekalmeer en dit tot die herstel in die wêreldwye en plaaslike 
aandele-markte gelei het. Die ESB het die Europese banke van ongeëwenaarde likiditeit voorsien deur 
hulle toe te laat om onbeperkte bedrae vir die volgende drie jaar teen ’n rentekoers van 1% te leen. Dit 
het ’n likiditeitskrisis in die Europese banksektor en ’n tweede kredietkrisis afgeweer. Die “risikovrye” 
periode het in April 2012 begin en in Mei 2012 versterk. Markdeelnemers was bekommerd oor die 
uitwerking van Griekeland se moontlike onttrekking aan die Eurosone en of Spanje se bankstelsel gesond 
was. Dit het gelei tot ’n daling in die algehele en plaaslike aandele-markte in Mei 2012.           

Kom ons kyk mooi na jou Fonds se prestasie. 
Die uitwerking van die “risikovrye” periode is sigbaar in die opbrengste van die Groeiportefeulje vergeleke 
met dié van die die ander portefeuljes oor die drie maande wat Mei 2012 geëindig het. Die 
Groeiportefeulje het slegs 0,4% gelewer, terwyl die Gematigde en Beskermingsportefeulje opbrengste van 
meer as 2% gelewer het. Die Pensioenarisportefeulje het ’n opbrengs van 1,1% gelewer.    
 

Periodieke opbrengste geëindig Mei 2012 

  Groeiportefeulje 
Gematigde 
Portefeulje Beskermingsportefeulje Pensioenarisportefeulje 

3 maande 0.38% 2.21% 2.12% 1.11% 

http://www.caperf.co.za/


 

 

6 maande 4.25% 5.61% 3.79% 4.84% 

9 maande 10.37% 9.40% 5.34% 7.05% 

11 maande (KAF 
finansiële jaar) 10.10% 9.00% 6.70% 9.87% 

12 maande 8.85%   7.19% 10.39% 

2 jaar (p.j.) 12.40%   6.95%   

3 jaar (p.j.) 13.94%   6.98%   

4 jaar (p.j.) 9.68%   8.29%   

Waar pas ek in?  Geskik vir persone 
wat hoë 
kapitaalgroei op die 
lang termyn wil 
geniet.  Dit kan oor 
die kort termyn 
onbestendig wees.  

 

Voorheen bekend 
as die Trustee 
Verstekportefeulje 

Geskik vir persone 
wat matige 
kapitaalgroei oor die 
lang termyn wil 
geniet. Dit kan oor 
die kort termyn 
onbestendig wees, 
maar in mindere 
mate as die 
Groeiportefeulje.  

Voorheen bekend as 
die Buigsame 
Portefeulje) 

 Geskik vir lede naby 
aftrede wat kapitaal wil 
beskerm. Dit verskaf 
stabiele, positiewe 
opbrengste.  

 

 

Voorheen as die 
Kapitaalbeskermingsopsie 
bekend  

Hierdie portefeulje is 
slegs van toepassing op 
lede, hulle kwalifiserende 
gade en kwalifiserende 
kinders wat ’n pensioen 
van die Fonds ontvang.  

 

Bron van syfers: Sukha en Assosiate & Grayswan  
 
Oor die Fonds se finansiële jaar (11 maande geëindig Mei 2012) het die Groei-, Gematigde en 
Beskermingsportefeulje na verwagting presteer met opbrengste van 10,1%, 9% en 6,7% onderskeidelik. 
Die Pensioenarisportefeulje het ook goed presteer met ’n opbrengs van 9,9% vir dieselfde tydperk. 
 
Die Fonds se batebestuurders het volgens verwagting presteer, buiten die Investec Alpha Portfolio. Die 
bestuurder het gedurende die Fonds se finansiële jaar ’n opbrengs van -0,8% gelewer, vergeleke met 
Investec Quant se opbrengs van 14,1%, wat ook die beste prestasie deur aandele-bestuurders gedurende 
hierdie tydperk was. Die Trustees en hulle adviseurs is aktief in gesprek met die batebestuurder van die 
Investec Alpha Portefeulje.     

Slot 
Risiko's en onsekerheid duur voort. Soos daar egter in die September 2011-nuusbrief gerapporteer is, sal 
die fondasie wat die Fonds gelê het waarskynlik die dubbele storms van onsekerheid en onbestendigheid 
kan deurstaan. Die Trustees, Hoofbeampte en Beleggingsadviseurs bly so toegewyd soos altyd om jou 
langtermyn finansiële doelwitte te bereik.    

 
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 en elektroniese nuusbriewe 
Skakel asseblief die oproepsentrum by 021 943 5306 indien u ’n vertaling van hierdie nuusbrief in Xhosa verlang.Stuur asseblief u 
besonderhede na support@caperf.co.za indien u verkies om u 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, mnr. ET Scott, mnr. AJ Smith, rdl. JL Steyn, mnr. HH van der Merwe, mnr. WW van Gass. 
Hoofbeampte:  Adv. JF Koekemoer 

 


