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Liewe Lid 
 
Die einde van 2012 is in sig; met minder as ’n maand voordat die feesseisoen begin. Dit is 
gewoonlik die tyd van die jaar wanneer aktiwiteite begin afneem, maar glo my, ons is alreeds 
ver gevorder met ons beplanning en voorbereiding vir volgende jaar. Ons eerste belangrike 
datum vir 2013 is die AJV wat op Vrydag, 15 Februarie 2013 gehou sal word. 
 
In hierdie uitgawe van die nuusbrief verskaf ons die jongste inligting oor die aftreehervorming 
en die moontlike maatreëls wat die regering voorstel om spaar vir aftrede aan te moedig. Ons 
kyk na maniere om te verseker dat jy nog op dreef is met jou voorsiening vir jou goue jare, en 
oudergewoonte gee ons jou die geleentheid om ’n prys te wen deur aan ons opname deel te 
neem. 
 
Van wen gepraat: Dit voel baie goed om julle mee te deel dat die Fonds hierdie jaar by die 
Instituut van Aftreefondse se kommunikasie-uitdaging met ‘n toekenning weggestap het. Jy kan 
ook in Januarie op die uitkyk wees vir jou 2012-voordelestaat en jaarverslag. Dié van julle wat 
gekies het om deel te neem aan ons Go Green-kompetisie en vir veilige toegang geregistreer 
het, sal reeds in Desember julle state aanlyn kan sien. Onthou asseblief dat jy steeds hierdie 
opsie kan volg deur eenvoudig die oproepsentrum te kontak. 
Die Fonds se lidmaatskap het gegroei en ons het nou meer as 35 000 aktiewe lede waarvan 313 
raadslede is. Ons hoop dat regte vryheid van assosiasie ten opsigte van fondslidmaatskap binne 
die volgende jaar bereik sal word – ‘n kwessie wat die Fonds al lank bepleit. 
 
Veroorloof my om die eerste een te wees om jou en jou gesin ’n vreugdevolle en vreedsame 
feestyd toe te wens. Namens myself en die res van die Raad, vertrou ons dat 2013 selfs beter en 
meer suksesvol sal wees. 
 
Kontak ons asseblief by 021 943 5306 indien jy enige vrae oor jou Fonds het. Ons 
oproepsentrum is gereed, bereid en in staat om jou te help. 
 
Vriendelike groete,  
 
Brian William Shepherd 
Voorsitter van die Kaapse Aftreefonds 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

JOU FONDS WEN TOEKENNINGS! 
 
By die galadinee van die Instituut vir Aftreefondse wat in September gehou is, het die Kaapse 
Aftreefonds in die kommunikasie-uitdaging ’n toekenning ontvang in die kategorie vir “Die beste 
praktyke in die ontwikkeling van ondersteunende materiaal vir finansiële verslaggewing”. Die 
Fonds het hierdie jaar teen sommige van die grootste rolspelers in die bedryf meegeding, maar 
steeds daarin geslaag om met hierdie gesogte toekenning weg te stap. Welgedaan aan die 
Fonds, die Trustees en SASH, ons kommunikasiediensverskaffer. 
Ons roem ons altyd daarop dat ons ’n deursigtige fonds is, en dit kan slegs deur gereelde, 
doeltreffende en duidelike kommunikasie gedoen word. Jou 2012-Jaarverslag sal ’n algehele 
oorsig oor die Fonds se prestasie vir die afgelope finansiële jaar bevat, wat finansiële state, ‘n 
volledige beleggingsoorsig en enige regulatoriese en bestuursveranderinge insluit. 
 
AFTREEHERVORMING – WAT IS NUUT? 
 
Ons ontvang dikwels navrae van ons lede, veral diegene nader aan aftrede, wat wil weet hoe die 
aftreehervorming hulle fondse gaan beïnvloed, veral of bestaande regte beskerm gaan word en 
of hulle ’n enkelbedrag uit die Fonds sal kan onttrek. 
Die regering het onlangs twee besprekingsdokumente uitgereik met voorstelle oor hoe om 
huishoudings wat vir hulle aftrede spaar, aan te spoor en aan te moedig, en uiteindelik te help 
om die getal mense wat van ’n staatspensioen afhanklik is, te verminder. 
 
Dit hanteer die probleem wat baie Suid-Afrikaners in die gesig staar, naamlik dat mense nie 
voldoende voorsiening vir aftrede maak nie. Met bewaring wat nie genoeg prioriteit geniet nie, 
probeer die regering maniere vind om die tempo waarteen bewaring geskied, te versnel. 
 
Dit is belangrik om daarop te let dat hierdie dokumente slegs regeringsvoorstelle bevat en net as 
besprekingsdokumente dien.  
Hierdie dokument hanteer ook die volgende drie baie belangrike kwessies om bewaring aan te 
moedig:  

 Vooraftrede-bewaringsopsies (nuwe wetgewing) 

 Voorsorg- en pensioenfondsherskikking 

 Pensioenfondsbestuur 
 
Wat beteken bewaring? Dit beteken dat wanneer jy diens verlaat en jou voordeel betaalbaar is, 
om te spaar deur dit te herbelê, eerder as om dit te verkwis. 
 
a) Vooraftrede-bewaringsopsies (nuwe wetgewing) 

Die volgende opsies kan geld na die implementering van die nuwe bewaringswetgewing 
(wat op nuwe lede, toekomstige bydraes en groei vir bestaande lede van toepassing sal 
wees): 

 Volle onttrekking met ’n aangepaste belastingdrempel 
o Lede sal steeds volle toegang hê tot die voordele, maar belastingstrafbedrae 

sal geld en jy sal selfs meer belasting betaal indien jy jou voordeel uit die 
Fonds onttrek voordat jy aftree-ouderdom bereik. 

 Drie- tot vyfjaar-verstekmoniteringstydperk 



 

 

o Die regering sal monitor hoe lede reageer op die verstekbewaringsopsies 
deur fondse daargestel, waardeur ’n lid se uittredingsvoordeel outomaties 
deur die Fonds gespaar en belê sal word, behalwe as die lid anders aandui. 

 Gedeeltelike onttrekking 
o Gedeeltelike kontant-enkelbedrae sal met uittrede betaal word (soortgelyk 

aan die opsies wat deur pensioenfondse gebied word, waar jy slegs ’n derde 
in kontant kan neem en die res van die voordeel moet gebruik word om ’n 
maandelikse pensioen te koop). 

 Maksimum inkomste per maand 
o As jy nie werk kan kry nie, kan jy dalk die opsie kry om om ’n maksimum 

maandelikse bedrag van jou aftreespaargeld te onttrek. 

 Volle bewaring 
o Geen onttrekking word toegelaat nie. 

 
b) Belyning van voorsorg- en pensioenfondse 
 

Die buigsaamheid wat ’n voorsorgfonds bied, gee lede die keuse om ’n 
enkelbedragbetaling te neem. Dikwels word hierdie spaargeld egter verkwis en moet 
hulle uiteindelik as afgetredenes op ’n staatspensioen staatmaak.  
 
Die volgende opsies kan hierdie “probleem” oplos: 

 Behou status quo 
Laat lede van voorsorgfondse toe om met aftrede ’n 100%-kontantopsie te 
kies, maar nuwe voorsorgfondse word nie toegelaat nie. 

 Toegang tot nominale waarde van geakkumuleerde spaargeld 
Dit sal die waarde beskerm van lede se gevestigde regte soos op die datum 
van die nuwe wetgewing. Jy sal met ander woorde jou voordeel wat 
geakkumuleer het tot op die datum waarop die nuwe wetgewing in werking 
tree, as ’n enkelbedrag kan onttrek, en die bedrag wat daarna akkumuleer, 
sal betaalbaar wees as ’n derde in kontant en twee derdes as ’n pensioen 
wanneer jy die Fonds verlaat. 

 Fase-onttrekking 
Dit sal lede wat ouer as 50 jaar is, toelaat om ’n groter deel van hulle 
spaargeld in kontant te neem. 

 
c) Pensioenfondsbestuur  

 Die baie belangrike rol wat trustees in fondsbestuur speel, word ook erken. 
Gevolglik oorweeg die regering om trustees deur die implementering van verpligte 
opleiding te bemagtig, om so te verseker dat die trustees wat die fonds bestuur en 
belangrike besluite oor jou fonds neem, die nodige opleiding ontvang het om 
hierdie belangrike taak te verrig. Daar word selfs voorgestel dat bepaalde 
pensioenfondsomsendbriewe soos PF130, wat goeie bestuur bevorder, tot 
voorskrifstatus verhef word. 

Dit is weer eens belangrik om daarop te let dat die finale voorstelle eers gemaak sal word 
wanneer die konsultasieproses afgehandel is, en dit word weer eens benadruk dat gevestigde 
regte beskerm sal word. 
 



 

 

Indien jy enige verdere inligting oor hierdie onderwerp benodig, kan jy gerus ons 
oproepsentrum by 021 943 5306 kontak, of ’n e-pos stuur na support@caperf.co.za. 
 
ONS WAS BEDRYWIG 
Sedert ons vorige nuusbrief het ons ’n paar opwindende maande beleef. Ons kliëntediensspan 
het so ver noord as Vryburg in Noordwes, en so ver oos as Matatiele in die Oos-Kaap gereis om 
seker te maak dat almal op hoogte bly van wat in die Fonds gebeur en oor hulle voordele ingelig 
word. Ons het ons horisonne verder verbreed deur die IMPSA- en IMFO-konferensies in 
Johannesburg by te woon, waar ons die geleentheid gehad het om met sleutelrolspelers van 
Plaaslike Owerhede kontak te maak en so ons nasionale teenwoordigheid uit te brei.  
 
Ons is ook na welstanddae genooi en was gasheer by ons eerste onbyt-opleidingsessie vir die 
Menslikehulpbronnepersoneel. Ons het die geleentheid gebruik om hulle nie net te bedank nie, 
maar ook op te lei en toe te rus met die nodige hulpmiddels sodat hulle selfs beter diens aan 
julle, ons lede, kan bied. Hierdie ontbytsessies is goedgunstiglik geborg deur SASH Consulting, 
die Fonds se kommunikasiediensverskaffer. 
 
WELSTANDDAG 
 
’n Welstanddag gun lede die geleentheid om in ’n aangename en ontspanne omgewing met die 
Fonds en mediese hulpskemas te verkeer. Gratis ondersoeke is beskikbaar aan lede, en ons kan 
ook met Fondsverwante navrae help, lede se kontakbesonderhede kontroleer, hulle basiese 
Fondsinligting soos hulle risikovoordeelkategorieë bevestig, en verseker dat lede weet waarvoor 
hulle gedek is. Ons teenwoordigheid by hierdie welstanddae is ideaal om mense van ons bewus 
te maak, en waar moontlik borg die Fonds die pryse en gelukstrekkings vir deelnemers. 
 
IMFO- EN IMPSA-KONFERENSIES 
 
Die Fonds het die jaarlikse internasionale seminaar van die Instituut vir Munisipale 
Personeelpraktisyne van Suidelike Afrika (IMPSA) en die Instituut van Munisipale Finansiële 
Beamptes (IMFO) se jaarlikse konferensie gedurende September en Oktober bygewoon. 
Afgevaardigdes van munisipaliteite regoor Suid-Afrika het hierdie konferensies bygewoon en die 
Fonds kon spog met die uitsonderlike voordele, dienste en opbrengste wat lede van die Kaapse 
Aftreefonds geniet. Dit was maar net ’n deel van die uitbreiding van ons nasionale 
teenwoordigheid en strewe om die grootste fonds onder Plaaslike Owerhede te word.  
 
IMFO-KONFERENSIE 
 
Ons het die geleentheid gehad om al die mensehulpbronbeamptes toe te spreek wat Plaaslike 
Owerhede regoor Suid-Afrika verteenwoordig het. 
 
Lede-opleidingsessies 
 
By hierdie jaar se ledewerkswinkels het ons daarop gefokus om lede risiko te help verstaan, en 
hoe dit jou aftreespaargeld beïnvloed.  Ons het lede vir die toekoms help beplan en diegene wat 
dit bygewoon het, van die nodige toerusting vir die pad na aftrede voorsien. Lede het die opsie 
om hierdie sessies in Engels, Afrikaans of Xhosa te laat aanbied.  



 

 

Onthou om ons webtuiste by www.caperf.co.za te besoek om te sien wanneer ons beplan om 
jou area te besoek. Maak ook seker dat ons jou korrekte selnommer het, sodat ons jou oor 
toekomstige besoeke kan inlig. 
 
ONTBYT VIR MENSLIKEHULPBRONNE PERSONEEL 
 
Teenwoordiges se geheue is verfris rakende Fondsvoordele en die prosedures wat hulle moet 
volg om namens jou eise by die Fonds in te dien. Hierdie skakeling sal verseker dat daar nie 
onnodige vertragings voorkom deurdat verkeerde of onvolledige dokumente ingedien word nie. 
 
GO GREEN-VELDTOG  
 
Dit is baie duur om Jaarverslae en Lidvoordeelstate te druk en pos, en die Fonds is altyd op soek 
na innoverende maniere om hierdie uitgawes te verminder.  
 
Ons het onlangs die GO GREEN-veldtog geloods, waarby lede met e-postoegang elektroniese 
toegang tot die Jaarverslae het en, as hulle vir veilige toegang geregistreer is, hulle toegang to  
hul voordeelstate aanlyn kan kry. Baie dankie aan almal wat reeds hierdie opsie gekies het, en 
geluk aan die wenners van ons trekking wat aan die e-poskompetisie deelgeneem het. 
 

 1ste prys Kenneth Cupido (Stad Kaapstad) – geskenkbewys van R500 

 2de prys Daniel Maree (Overstrandmunisipaliteit) – Kaapse Aftreefonds T-hemp 

 3de prys Sonia de Wet (Richtersveldmunisipaliteit) – Kaapse Aftreefondspet 
 
Ons doen ’n beroep op al ons lede met e-postoegang om aan die deurlopende GO GREEN-
veldtog deel te neem. Stuur asseblief ’n e-pos met die woorde GO GREEN na 
support@caperf.co.za en ons sal jou graag help om te registreer. Andersinds kan jy die Fonds se 
webtuiste besoek en op die GO GREEN-skakel op die tuisblad klik. 
 
Jy sal nie net help om die Fonds se koste te besnoei nie, maar ook voor enigiemand anders jou 
inligting ontvang.  
SO, GAAN VOORT, GAAN GROEN!  
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BELEGGINGSOPBRENGSTE 
 
Die volgende tabel weerspieël die beleggingsprestasie van die Groeiportefeulje. Let daarop dat 
die beleggingsprestasiesyfers vir die Beskermings- en Gematigde Portefeulje, beskikbaar aan 
lede ouderdom 50 jaar en ouer, op die Fonds se webtuiste by www.caperf.co.za beskikbaar is. 
 

GROEIPORTEFEULJE  

Huidige 
finansiële 
jaar 
(1 Julie 12 
tot 30 
Septemb
er 12) 

Vorige 
finansiël
e jaar 
(1 Julie 
11 tot 
30 Junie 
12) 

3 jaar 
geëindig 30 
Junie 2012 
(geannualisee
r)  

5 jaar 
geëindig 30 
Junie 2012 
(geannualise
er 

Sedert 
ontstaan 
1996 tot 30 
Junie 2012 
(geannualisee
r) 
 

Fondsbeleggingspresta
sie 

5.91% 11.58% 14.66% 9.65% 14.32% 

VPI-inflasie p.j. 1.46% 5.50% 4.90% 6.72% 6.06% 

Fondsopbrengsprestasi
e na inflasie 

4.46% 6.08% 9.76% 2.93% 8.26% 

Die persentasie 
waarmee die Fonds sy 
maatstaf/teiken 
oorskry het 
(Inflasie + 4%) 

3.46% 2.08% 5.76% -1.07% 4.26% 

 
 
TREE REG AF... SAL JY GENOEG HÊ OM MEE LEEF? 
 
Met studies wat toon dat minder as 7% van Suid-Afrikaners sal kan bekostig om eendag 
gemaklik af te tree, is dit onvermydelik dat jy op die een of ander stadium moet begin dink of jy 
genoeg spaar om voldoende voorsiening vir jou goue jare te maak. 
 
Die vraag is egter: Hoeveel behoort jy te spaar?  
 
Die volgende riglyne verskyn in ’n artikel deur Liberty Retail SA, wat in die Junie-uitgawe van die 
tydskrif Pension World verskyn het. Ons het volgens hierdie riglyne gekyk hoe die Kaapse 
Aftreefonds jou help om jou aftreedoelwit te bereik 
 
Die aftree-enkelbedrag 
Daar word beraam dat jy ’n aftree-inkomste gelyk aan 75% van jou finale salaris sal moet 
ontvang om gemaklik af te tree. Om hierdie doelwit te bereik, behoort jou aftreevoordeel gelyk 
te wees aan minstens 16 keer jou jaarlikse salaris. As jou finale jaarlikse salaris gedurende jou 
laaste werksjaar dus byvoorbeeld R500 000 is, behoort jou aftreevoordeel R8 miljoen te wees 
om ’n inkomste van 75% van jou salaris te kan lewer. 
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Die drie sleutelaspekte vir die bereiking van jou besparingsdoelwit is: 
 

1. Hoeveel jy spaar; 
2. Vir hoe lank jy spaar; 
3. Watter beleggingsopbrengste jy verdien (fondsbeleggingsprestasie) 

 
1. Hoeveel om te spaar 

As jy naby aftrede is, is dit makliker om te bereken hoeveel jy moet spaar om jou doelwit te 
bereik, en ’n finansiële raadgewer kan jou hiermee help. 
 
Die volgende riglyne word verskaf vir jonger spaarders en is gebaseer of aftrede op 60 jaar: 
 

OUDERDOM WANNEER MET SPAAR VIR 
AFTREDE BEGIN WORD 

% VAN JOU TOTALE SALARIS WAT JY 
BEHOORT TE SPAAR 

25 15% 

35 25% 

45 47% 

 
Hoe help jou Fonds jou? 

 Die totale maandelikse bydraes tot jou Fonds is 27% van jou pensioendraende salaris. 
 Jy kies hoeveel risikodekking jy nodig het, dus bepaal jy watter persentasie van daardie 

bydraes jy aan sterfte, ongeskiktheids- en gevreesdesiekte dekking spandeer en hoeveel 
aan tot jou spaargeld vir jou aftrede toegewys moet word. 

 Die lopende koste van die Fonds is van die laagste in die bedryf. 
 Jy het die opsie om bykomende, vrywillige bydraes aan die Fonds te maak om jou 

spaargeld vir aftrede aan te vul, en jy ontvang ’n belastingvoordeel as jy dit doen. 
 Die goeie opbrengste van die Fonds het tot gevolg dat jou fondse groei en inflasie klop. 

 
Hoe jonger jy dus begin spaar, hoe beter! 
 

2. Vir hoe lank moet jy spaar 
 
Die enigste manier om vir ’n langer tydperk te spaar, is om aan te hou werk. As jy kan werk tot jy 
70 jaar oud is, sal jy jou aftreespaargeld aansienlik vermeerder. As jy byvoorbeeld op ouderdom 
40 begin werk en op ouderdom 60 wil aftree, moet jy jaarliks ’n allemintige 43% van jou salaris 
spaar. Indien jy aftrede tot ouderdom 70 uitstel, hoef jy net 18% van jou salaris te spaar. Hoe 
langer jy werk en aktief bly, hoe meer dra dit ook tot jou lewenslus en langlewendheid by. 
 
As jy nie kan aanhou werk nie, is dit belangrik dat jy die bedrag beperk wat jy uit jou 
aftreespaargeld onttrek. In die eerste vyf jaar na aftrede is dit uiters belangrik dat jy moet 
probeer om jou kapitaal onaangeraak te hou en jou onttrekkings uit jou belegging te beperk tot 
slegs die reële opbrengste wat jy verdien; op hierdie wyse sal jou aftreefondse langer hou. 
 
BELANGRIKE NOTA: Bewaring speel ook ’n belangrike rol. As jy by jou werkgewer bedank en ’n 
voordeel word uitbetaal, is dit belangrik om nie in die versoeking te beland om jou spaargeld te 
verkwis nie, maar dit eerder te herbelê. Jy kan herbelê in ’n goedgekeurde 
beleggingsinstrument, die voordeel na jou nuwe werkgewer se pensioenfonds oordra, of ’n 



 

 

uitgestelde lid van jou huidige Fonds word. Onthou altyd om ’n gekwalifiseerde finansiële 
raadgewer te raadpleeg wat jou gespesialiseerde advies kan gee oor hoe om jou spaargeld te 
bewaar. 
 
Hoe help jou Fonds jou? 
 

 Die Fonds het nie ’n maksimum aftree-ouderdom nie, dus is dit – afhangend van jou 
diensvoorwaardes – in sommige gevalle moontlik om aan te hou werk nadat jy aftree-
ouderdom bereik het. 

 Jy het tot met normale ouderdom 60 die opsie om ’n uitgestelde lid te word, wat 
beteken jy los jou voordeel in die Fonds en al dra jy nie langer by nie, deel jy in dieselfde 
beleggingsopbrengste as die aktiewe lede. 

 Die Kaapse Aftreefonds het landswyd meer as 100 deelnemende werkgewers, dus 
behoort jy in die Fonds te kan aanbly indien jy binne die Plaaslike Owerheid van werk 
verander. 

 Die Fonds het Verso Beleggingskonsultante aangestel om jou gratis kundige advies te 
gee oor hoe om jou aftreespaargeld die beste te belê. Jy kan hulle kontak by 021 943 
5301. 

 
3. Impak van beleggingsopbrengste 

 
Dit is belangrik om in ’n fonds te belê wat ’n goeie opbrengs na inflasie lewer. Dit beteken dat 
die Fonds groeibates soos aandele en eiendom moet insluit. As ons aanvaar dat jy in ’n 
gebalanseerde fonds belê, beteken dit in die praktyk dat jy ’n opbrengs van 4% bo inflasie sal 
ontvang. 
 
In ’n meer aggressiewe fonds met ’n reële opbrengs van 5%, sal jy 12% van jou salaris moet 
spaar. Met ’n konserwatiewer fonds wat ’n reële opbrengs van 3% lewer, sal jy vanaf ouderdom 
25, 18% van jou salaris moet spaar. 
 
Hoe vergelyk jou Fonds? 
 

 Die beleggingsprestasiesyfers is op die Fonds se webtuiste by www.caperf.co.za 
beskikbaar. 

 Konserwatiewer beleggingsportefeuljes is vir lede van 50 jaar en ouer beskikbaar. 
 Die Kaapse Aftreefonds het sedert sy ontstaan reële opbrengste (bo inflasie) van 8.3% 

gelewer tot 30 Junie 2012. 
 
Let asseblief daarop dat hierdie slegs riglyne is, en dat dit belangrik is om ’n finansiële 
raadgewer te raadpleeg om jou te help met ’n aftreeplan wat op jou individuele finansiële 
behoeftes gegrond is. 
 
Bron : Pensions World South Africa (April /Junie 2012-uitgawe)) 
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SOSIALE MEDIA: VERTEL ONS WAT JY DINK, EN WEN! 

 
Ons soek altyd na maniere om beter diens aan ons lede te lewer, gouer boodskappe aan jou te 
stuur, jou te voorsien van 'n platform om jou opinie te lug en vrae te vra, en selfs om jou 24 uur 
per dag, 365 dae per jaar, toegang tot jou Fondsinligting te gee. 
Sosiale mediaplatforms soos Facebook, Twitter en Mobisites maak dit moontlik, maar soos 
gewoonlik wil ons weet wat jy dink. Spandeer asseblief ’n paar minute om aan die volgende 
opname deel te neem. As jy die kwalifiserende vraag beantwoord, staan jy ’n kans om ’n 
geskenkpak vol gesogte items van die Kaapse Aftreefonds te wen. 

1. Het jy ’n Facebookrekening? 

2. Sal jy ons op Twitter volg? 

3. Hoe kry jy toegang tot die Fonds se webtuiste? 

a. PR 

b. Selfoon 

4. Dink jy die Fonds moet ’n Mobisite skep? 

5. Het jy enige ander voorstelle oor hoe die Fonds die sosiale media kan gebruik om sy 
diens aan lede te verbeter? 

 
Kwalifiserende vraag: Waar op die Fonds se webtuiste het jy die “smiley face” gesien? 
Lid se naam en van: 
ID-nommer: 
Lidnommer: 
Plaaslike Owerheid: 
Kontaknommer: 
E-posadres 
Alle inskrywings kan per e-pos gestuur word aan support@caperf.co.za of na 021 917 4627 
gefaks word. Jy kan selfs die vraelys aanlyn op www.caperf.co.za invul. 

mailto:support@caperf.co.za
http://www.caperf.co.za/


 

 

Fyn druk: 
1. Slegs lede van die Kaapse Aftreefonds se vraelyste sal aanvaar word. 
2. Slegs een inskrywing per lid word toegelaat. 
3. Die name van die wenners sal in ons volgende nuusbrief gepubliseer word. 
4. Die beoordelaars se besluit sal finaal wees. 
5. Kompetisie sluit 31 Januarie 2013. 

 
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 kommunikasie 
 
Skakel asseblief die oproepsentrum by 021 943 5306 indien jy ’n vertaling van hierdie nuusbrief 
in Engels of Xhosa verlang. 
Stuur asseblief jou besonderhede na support@caperf.co.za indien jy verkies om jou nuusbrief 
per e-pos te ontvang. 
Besoek asseblief die webtuiste en registreer vir veilige toegang (“Secure Access”) om jou 
Fondsinligting aanlyn te sien. 
 
Fondsregistrasienommer: 12/8/32689/2 
 
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 
 


