
 

 

 
KAAPSE AFTREEFONDS LEDENUUSBRIEF APRIL 2013 VOLUME 50  
 
BESTE LID 
 
Die Fonds se sestiende Algemene Jaarvergadering het in Februarie plaasgevind. Dit is goed 
bygewoon deur lede- en werkgewerafgevaardigdes van die Plaaslike Owerhede van al die 
streke. Baie geluk aan André Smith, Willie van Gass en Johan Beukman, wat almal by die AJV as 
Trustees herkies is. Baie welkom ook aan Clara Meyer, wat ons nuutverkose raadsverkose 
trustee vir die Wes-Kaap is. Dankie aan my medetrustees, wat my vir nog ’n jaar as voorsitter en 
Andreas Mokweni as ondervoorsitter herkies het.  
 
Dit is weer tyd om jou huidige sterfte- en ongeskiktheidsdekking te hersien om vas te stel of jou 
huidige risikokategorie steeds jou individuele behoeftes die beste pas. As jy ouer as 50 jaar is, 
moedig ons jou aan om ook jou huidige beleggingsportefeulje te hersien en te besluit of die 
portefeulje waarin jy belê, steeds die beste by jou beleggingsdoelwitte pas. Hierdie twee 
besluite kan albei ’n direkte impak op jou aftreespaargeld hê. Ons sluit artikels met meer 
inligting by hierdie nuusbrief in. Ons moedig jou aan om altyd ’n geakkrediteerde finansiële 
raadgewer te raadpleeg wanneer jy belangrike finansiële besluite moet neem.  
 
Onthou, hulp is net ’n telefoonoproep ver, so kontak gerus ons oproepsentrum by 021 943 5306 
met enige Fondsverwante navrae. Ons konsultante is altyd gereed om jou te help. 
 

Brian William Shepherd 
 
Voorsitter van die Kaapse Aftreefonds 
 
TERUGVOER OOR DIE 2013-JAARVERGADERING 

Ons kondig graag aan dat die ledetrustees vir die Wes-Kaap, mnr. André Smith en mnr. 
Willie van Gass, by die AJV herkies is. Mnr. Johan Beukman is as lidtrustee van die Oos-
Kaap herkies.  
Mev. Clara Meyer is as raadsverkose trustee vir die Wes-Kaap gekies in die plek van mnr. 
Abé Johnson, wat in Mei verlede jaar oorlede is.  
Baie geluk aan mnr. Brian Shepherd en mnr. Andreas Mokweni, wat as voorsitter en 
ondervoorsitter herkies is.  
Sien asseblief die ondervoorsitter se reaksie op die mosie wat by die AJV ingedien is, 
naamlik waarom lede nie direk uit die Fonds kan geld leen nie. 
Die aanbiedings van GraySwan en Sukha & Assosiate, die Fonds se 
beleggingskonsultante, het die Fonds se beleggingsprestasie vir die afgelope finansiële 
jaar weergegee. Die ekonoom, Johan Rossouw, het in sy aanbieding meer verduidelik 
oor die BRICS-lande (Brasilië, Rusland, Indië, China en Suid-Afrika): wie hulle is en watter 
beleggingsgeleenthede hierdie lande vir die toekoms kan inhou.  
Hierdie aanbiedings, asook die 2013-Voorsittersverslag, is in Afrikaans, Engels of Xhosa 
op die Fonds se webtuiste beskikbaar. 
 



 

 

HERSIEN ASSEBLIEF JOU RISIKOVOORDELEKATEGORIE VOOR 30 APRIL 

Daar was onlangs ’n geval waar ’n jong lid oorlede is. Sy gesin het ’n sterftevoordeel 
ontvang wat minder as die helfte was van wat hulle sóú ontvang het as hy ’n geskikter 
risikovoordelekategorie gekies het – een wat voldoende sterftedekking bied vir iemand 
van sy jare wat nog ’n gesin moet onderhou.  
 
Die Fonds bied ’n keuse van ses risikovoordeelkategorieë. Hierdie kategorieë laat jou toe 
om te kies watter bedrag aan sterfte- en ongeskiktheidsdekking jy wil hê, asook die 
koers waarteen jy vir aftrede spaar. Hoe hoër die dekking wat jy kies, hoe meer geld sal 
van jou bydraes afgetrek word om vir die risikovoordeeldekking te betaal, en hoe 
minder spaar jy dus vir jou aftrede. As jy egter ’n kategorie kies met lae of geen dekking 
nie, sal minder van jou bydrae afgetrek word en sal jy meer vir jou aftrede spaar. 
 
Dit is dus belangrik dat jy jou risikovoordelekategorie gereeld moet hersien om te 
verseker dat jy nie betaal vir risikodekking wat jy nie meer benodig nie, of dat jy dalk nie 
genoeg dekking het nie. Let asseblief daarop dat jy jou risikodekking jaarliks voor 30 
April kan verander sodat dit op 1 Julie in werking tree.   
 
Gaan asseblief die risikovoordelekategorieë in die Voordelebrosjure (ook op die 
webtuiste beskikbaar) noukeurig na om te sien watter kategorieë sterfte-, 
ongeskiktheids- en gevreesdesiektedekking bied, of watter jou beter pas as jy naby 
aftrede is en meer vir jou aftrede wil spaar. 
 
Om jou risikovoordelektegorie te verander, moet jy die Verandering van 
Riskovoordelekategorie-vorm invul wat ook beskikbaar is op die webtuiste by 
www.caperf.co.za/Updated Forms/Useful Information. As jy jou risikovoordelekategorie 
verander om redes wat nie by die versekeraar se polis ingesluit is nie, moet jy ’n 
administrasiefooi van R100 in die Fonds se administrasierekening betaal, en jou bewys 
van betaling by jou aansoekvorm insluit.  Let daarop dat veranderings van ’n laer na ’n 
hoër risikokategorie met meer dekking ’n mediese evaluering kan vereis. 
 
Het jy dekking? Vertel ons en wen!  
Aan watter van die volgende risikokategorieë behoort jy?  Omkring asseblief jou 
antwoord. 
 

A B C D E F Nie seker 
nie 

Leidraad: Raadpleeg jou voordelestaat of kontak die Fonds se oproepsentrum by 
021 943 5306. 
 
Stuur jou inskrywing per e-pos na support@caperf.co.za, of faks dit aan 021 917 4627. 
 Jy kan selfs ons webtuiste besoek (www.caperf.co.za) en aanlyn vir die kompetisie 
inskryf! 

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


 

 

 
Naam en van:        
Lidnommer:        
Plaaslike Owerheid:        
Selfoonnommer/Kontaknommer:       
E-posadres         
 
 
Reëls: 

1. Slegs lede van die Kaapse Aftreefonds se inskrywings sal aanvaar word. 

2. Slegs een inskrywing per lid sal toegelaat word. 

3. Die name van die wenners sal in ons volgende nuusbrief gepubliseer word. 

4. Die beoordelaars se besluit sal finaal wees. 

Kompetisie sluit 2 Mei 2013 

Alle inskrywings gaan in ’n gelukstrekking en die wenner sal ’n lieflike geskenkpak 
ontvang.  
 
OUER AS 50 JAAR? Daar is bykomende beleggingsopsies vir jou! 

Die Reëls van die Kaapse Aftreefonds maak daarvoor voorsiening dat jy kan aftree as jy 
50 jaar of ouer is. Die Trustees het besluit om alternatiewe, meer konserwatiewe 
beleggingsopsies beskikbaar te stel aan lede ouer as 50 jaar, sodat jy jou aftreespaargeld 
kan beskerm teen die moontlike risiko van onbestendige markte wanneer jy naby 
aftrede is. 
 
Watter opsies is beskikbaar? 
Die Fonds bied drie beleggingsportefeuljes, naamlik die Groei-, Gematigde en 
Beskermingsportefeulje. 
 
Die Groeiportefeulje – Dit is die verstekbeleggingsportefeulje waarin jy outomaties belê. Na die 
ouderdom van 50 jaar kan lede ’n ander portefeulje kies. Die doelwit van hierdie portefeulje is 
om die beste moontlike groei oor die lang termyn te kry deur hoë blootstelling aan aandele. 
Hierdie portefeulje sal jou pas indien: 

 Jy maksimum beleggingsopbrengste wil hê 

 Jy ’n meer aggressiewe beleggingsuitkyk het 

 Jy nie na aan aftrede is nie.  
 

Die Gematigde Portefeulje – Hierdie portefeulje is beskikbaar as jy meer konserwatief wil belê, 
maar dra ook die verantwoordelikheid van die batetoewysingsbesluit aan ’n beleggingskomitee 
oor.  Die komitee bestaan uit bedryfskundiges wat gereeld vergader om die beste moontlike 
batetoewysing te bespreek. Hulle hou in gedagte dat hierdie portefeulje meer konserwatief as 
die Groeiportefeulje is. Die maksimum belegging in aandele wat die Trustees in hierdie 
portefeulje toelaat, is 56,5% . Hierdie portefeulje sal jou pas indien: 

 Jy naby aftrede is 

 Jy stabiele beleggingsopbrengste wil hê  

 Jy konserwatief aggressief is 

 Jy graag meer konserwatief wil belê, maar verkies dat ’n paneel kundiges moet besluit 
hoe konserwatief die batetoewysing moet wees. 



 

 

 
Die Beskermingsportefeulje – Dit is tans die mees konserwatiewe portefeulje tot jou beskikking. 
Gewoonlik sal jy in hierdie portefeulje belê as jy regtig baie naby aan aftrede is en jou kapitaal 
wil beskerm vir die kort tydjie totdat jy aftree.  Hierdie portefeulje mag nie in aandele belê nie. 
Hierdie portefeulje sal jou pas indien: 

 Jy baie naby aan aftrede is 

 Jy jou kapitaal wil beskerm 

 Jy konserwatief is 

 Jy opbrengste gebaseer op kontantbeleggings verwag. 
 
 
Ter opsomming: 
 
Jy kan hierdie tabel gebruik as ’n vinnige riglyn om jou die regte beleggingsportefeulje te help 
kies:  
 

Portefeulje Risikotoleransie Potensiële groei Riglyn om in ag te neem 

Groeiportefeulje Hoog Hoog Ek bereik eers oor meer 
as tien jaar 
aftreeouderdom. 

Beskermingsportefeulje Geen Laag Ek het minder as twee tot 
drie maande voordat ek 
aftreeouderdom bereik 
en wil my aftreespaargeld 
beskerm. 

Gematigde Portefeulje Matig Matig Ek pas nie in een van die 
twee kategorieë hierbo 
nie. Gemoedsrus omdat 
’n paneel kundiges die 
batetoewysing beheer.  

 
Belangrik! 
Onthou, jou finansiële situasie is uniek, en dit is belangrik dat jy jou makelaar of 
finansiële raadgewer raadpleeg om ’n ingeligte besluit te kan neem. 
Ons beveel aan dat jy ’n finansiële raadgewer van Verso Investment Services kontak om 
jou individuele behoeftes te ontleed en jou met hierdie belangrike besluit te help. Die 
Fonds het hulle hiervoor aangestel. 
 
Het jy meer inligting nodig? 
As jy ouer as 50 jaar is, sal jy gedurende April/Mei gedetailleerde kommunikasie oor die 
portefeuljes ontvang. Ons beplan ook werkswinkels in die Wes-Kaap, Noord-Kaap en Oos-Kaap 
om jou die geleentheid te gee om ’n ingeligte besluit te neem. Ons sal jou per brief van hierdie 
sessies in kennis stel, en jou Mensehulpbronnedepartement sal dit ook adverteer en op die 
webtuiste publiseer.  

 



 

 

PORTEFEULJE WAT AAN SHARI’AH VOLDOEN  
As deel van ’n deurlopende hersiening van die opsies wat aan lede gebied word, het die 
Raad van Trustees besluit om hulle aanvanklike besluit van 2011 om nie ’n portefeulje te 
implementeer wat aan Shari’ah voldoen nie, te heroorweeg.  
’n Opname is onder bepaalde belangegroepe gedoen om vas te stel hoe groot die 
belangstelling van ons lede is om hulle geld te belê in ’n portefeulje wat aan die Shari’ah 
vereistes voldoen. Hierdie opname het die Stad Kaapstad, Nelson Mandelabaai, George 
en Drakenstein munisipaliteite ingesluit.  Baie dankie aan almal wat deelgeneem het. 
Hierdie gefokusde opname het ’n klein deeltjie van die hele proses uitgemaak. Nadat die 
meerderheid van die respondente teen die implementering van die portefeulje gestem 
het, het die Trustees die saak verder bespreek. Hulle het belangrike kwessies oorweeg 
soos beleggingskriteria, Regulasie 28, koste-implikasies en watter produkte beskikbaar 
is. 
Na ’n deeglike ondersoek en met inagneming van al die faktore wat aan die Raad 
voorgelê is, is daar by ’n trusteevergadering besluit om nie ’n portefeulje wat aan 
Shari’ah voldoen, te implementeer nie, aangesien die koste van nog ’n 
beleggingsportefeulje nie geregverdig kon word nie.  
Die Kaapse Aftreefonds respekteer die geloofsoortuigings van al sy lede, en sal nie lede 
wat in ’n portefeulje wil belê wat aan Shari’ah voldoen  se oorplasing na ’n ander Fonds 
wat so ’n opsie bied, teenstaan nie. 
Die Kaapse Aftreefonds glo daarin om aan ons lede gesonde finansiële opbrengste en 
uitmuntende voordele te bied, en ons sal voortgaan om geskikte produkte te ontwikkel 
en na te vors om te verseker dat lede hulle aftreedoelwitte bereik. Dit is egter belangrik 
om te onthou dat die Trustees – veral betreffende die Fonds se beleggings – ’n holistiese 
benadering volg wanneer hulle besluite neem, omdat dit ’n direkte impak op al ons lede 
se aftreespaargeld het.  
 

 
GELUK AAN DIE GAAN ‘GO GREEN’ -WENNERS! 
Baie dankie aan al die lede wat aan die sosialemedia-opname deelgeneem het. Julle 
terugvoer stel julle Fonds in staat om julle beter te dien. 
Geluk aan mnr. Leon Crafford van die Sentrale Karoo Distriksmunisipaliteit, wat die 
gelukkige wenner van die sosialemedia-opname was. 
Onthou, jy kan groen gaan ... 
Hoe kan jy registreer? 
Besoek asseblief ons webtuiste, www.caperf.co.za, kies “I support the Go Green 
campaign” en vertel ons op watter manier jy jou kommunikasie wil ontvang. 
 
As jy enige hulp met die registrasieproses benodig of vrae het, kan jy ons 
oproepsentrum by 021 943 5306 kontak. 
 
 
 

http://www.caperf/


 

 

HOE OM DIE REGTE BELEGGINGSGELEENTHEDE TE VIND                                                                                                       
Oor die afgelope aantal jare het die beleggingsklimaat aansienlik verander, met die 
ekonomie van die VSA wat wêreldmarkte in die verlede oorheers het en nou nie eens 
onder die snelgroeiendste ekonomieë tel nie.             
Oor die afgelope dekade is ses van die tien snelgroeiendste ekonomieë ter wêreld in 
Afrika suid van die Sahara aangetref. Die Internasionale Monetêre Fonds (IMF) voorspel 
ook dat ses van die tien ekonomieë wat oor die volgende vyf jaar tot 2017 die vinnigste 
sal groei, in hierdie gebied geleë sal wees (die ander vier onder die top tien ekonomieë 
is China, Indië, Sri Lanka en Bangladesj) 
(Bron: Internasionale Monetêre Fonds. April 2012. Wêreldekonomiese vooruitsig: Groei hervat; gevare duur.) 

Vooruitgeskatte % jaarlikse gemiddelde BBP-groei, 2012--2017-
gemiddelde  

1994–2011-gemiddelde 
(werklike syfers) 
  

2012–2017-gemiddelde 
(vooruitskatting) 

China 10,04  China 8,58 

Angola 9,17  Zambië  7,95 

Mosambiek 7,91  Indië 7,57 

Viëtnam 7,29 

 

Mosambiek 7,37 

Uganda 7,27 Angola 7,03 

Indië 7.04  Ghana 6,93 

Ethiopië 6.91  Sri Lanka 6,88 

Nigerië. 6,24  Tanzanië  6,78 

Ghana 5,76  Bangladesj 6,69 

Tanzanië  5,63  Nigerië. 6,68 

Let wel: Groot, niekrisis-ekonomieë    

Bron : IMF, GraySwan Investments. Gegewens soos in April 2012  

Die Kode vir Verantwoordelike Beleggings moedig institusionele beleggers aan om 

volhoubare kwessies, soos omgewings- maatskaplike en bestuurskwessies, by hulle 

beleggingsbesluite te integreer om die Nasionale Ontwikkelingsplan te ondersteun. Die 

sleutelredes vir die groot toename in Afrika se groei is die implementering van die 

beginsels van die Kode vir Verantwoordelike Beleggings: 

1. Verskeie Afrikalande het hulle dodelike vyandelikhede gestaak en daardeur die 
politieke stabiliteit geskep wat nodig is om ekonomiese groei te bevorder.  

2. Afrika-ekonomieë het beter gegroei namate regerings inflasie verlaag, buitelandse skuld 

besnoei en hulle begrotingstekorte verminder het.  

3. Laastens het Afrikaregerings al hoe meer beleidsveranderings aanvaar om markte te 

stimuleer. Hulle het ondernemings in staatsbesit privatiseer, handelsbeperkings 

verminder, korporatiewe belastings verlaag en regulatoriese en regstelsels verbeter.  

                                                 

 

 



 

 

Saam het hierdie strukturele veranderings gehelp om ’n produktiwiteitsrewolusie in 
Afrika teweeg te bring deur maatskappye te help om groter skaalbesparings te bereik, 
beleggings te verhoog en meer mededingend te word.  
Beleggers staar baie risiko’s in die gesig, en moet die hele prentjie verstaan voordat 
hulle kan bepaal of dit die moeite werd is om in Afrika te belê. Afrika is geensins 
homogeen nie, en elke land moet op sy eie verdienste beoordeel word. 
 
Die Fonds sê NEE vir direkte huis lenings – maar hoekom? 
 
By die Jaarvergadering wat in Februarie plaasgevind het, het Khara Hais-munisipaliteit van die 
Noord-Kaap ’n mosie ingedien wat versoek dat die Trustees toestem om direkte huis lenings uit 
die Fonds toe te staan.  Die rede vir die mosie was dat lede probleme ondervind wanneer 
kredietkontroles deur Eerste Nasionale Bank gedoen word. 
 
Die mosie is deur die Raad van Trustees oorweeg en die ondervoorsitter, mnr. Mokweni, het op 
die mosie geantwoord. Hy het die volgende feite uitgelig: 
Lede is onder die indruk dat die Fonds nie die Nasionale Kredietwet hoef na te kom nie. Dit is 
nie waar nie. Alle instellings wat geld uitleen, moet aan die Nasionale Kredietwet voldoen. As 
lede dus direk uit die Fonds kon leen, sou hulle daarom aan presies dieselfde kredietkontroles 
onderhewig wees as wat ENB tans doen. 
 
As lede direk teen hulle Fondskrediet leen, kan hulle die geld na eie goeddunke gebruik. 
’n Ander wet speel hier ’n rol: Die Wet op Pensioenfondse (artikel 19), wat bepaal dat lenings uit 
’n aftreefonds slegs vir behuisingsdoeleindes gebruik mag word. Dit kan vir verbeterings aan jou 
bestaande huis wees, óf jy kan die lening gebruik om eiendom te koop. 
 
Die Fonds se uitsluitlike doelwit is om jou voordeel te beskerm. 
Om jou rente te verbeur wanneer Fondsopbrengste nie aan jou lidbelang toegewys word nie, 
kan katastrofies wees! Die belangrikste doelwit en mikpunt van enige aftreefonds moet wees 
om jou die beste moontlike voordeel by aftrede te bied. Direkte lenings sal hierdie doelwit in die 
wiele ry. 
 
Die Fonds het tans ’n waarborg-leningskema in werking waar die Fonds tot 60% van die lid se 
aandeel in die Fonds waarborg. ENB verskaf dan die lening, onderhewig aan bepalings en 
voorwaardes, teen ’n verlaagde rentekoers. 
 
Waarom is die mosie dan afgekeur? 
As jy geld direk uit jou aftreespaargeld neem, sal dit ’n nadelige uitwerking op jou 
aftreevoordeel hê, omdat die Fonds se opbrengste baie hoër as die huidige rente op lenings is. 
Mnr. Mokweni het verder verduidelik dat, indien jou voordeel gebruik sou word om geld vir ’n 
behuisingslening te voorsien, jy slegs rente sal ontvang op die oorblywende deel van jou 
lidbelang en nie op die totale voordeel soos wat tans die geval is nie. Kyk hierna: 
Die Fonds het verlede jaar 11,6% per jaar opbrengs op beleggings verdien. As jou lidbelang R100 
was, sou jy R11 minus koste by jou lidbelang ontvang het. As jy toegelaat is om R60 vir behuising 
te leen, sou jy slegs R40 lidbelang gehad het, en net R4 minus koste sou by jou lidbelang gevoeg 
word. 
 



 

 

WAT DINK JY VAN JOU FONDS?  
Vertel ons wat jy van jou Fonds dink, en staan ’n kans om een van die volgende 
fantastiese pryse te wen! 
Alle ingevulde opnamevorms moet voor 2 Mei 2013 aan die Fonds terugbesorg word om 
vir die gelukstrekking in aanmerking te kom. 
1ste Prys : R500 Geskenkbewys 
2de Prys : CRF T-hemp 
3de Prys : CRF Pet 
Laat weet ons wat jy dink: 
 

1. Dink jy die Kaapse Aftreefonds is die beste fonds in die Plaaslike Owerhede? Ja/Nee 
  

2. As jy ’n Fondsverwante navraag het, besoek jy heel eerste ons webtuiste vir hulp? 
Ja/Nee 

 
3. Vra jy jou Mensehulpbronbeamptes om jou met jou navrae te help? Ja/Nee 

 
4. Wanneer jy jou persoonlike besonderhede bywerk, ontvang jy onmiddellik bevestiging 

van die veranderings? Ja/Nee 
Kommentaar: 

 
5. Weet jy dat sommige van die Fonds se risikokategorieë vir gevreesdesiektedekking 

voorsiening maak? 
 

6. Is jou voordelestaat maklik verstaanbaar en bevat dit die inligting wat jy benodig? 
Ja/Nee 
 

7. Lees jy jou ledenuusbrief? Ja/Nee 
 

8. Het jy gedurende die afgelope 12 maande ’n ledewerkswinkel bygewoon? Ja/Nee 
 

9. Indien nie, waarom nie?  
   
Geen behoefte nie  Nie daarvan geweet nie  Kon nie tyd afkry nie  
  
Te besig 
 

10. Wanneer jy die oproepsentrum skakel, is die konsultant vriendelik en in staat om jou 
Fondsverwante vrae te beantwoord? 
 

11. Het jy by die GoGreen-veldtog aangesluit? Ja/Nee 
 

12. Indien nie, waarom nie? 
   
Geen rekenaar nie   Nie internettoegang nie      Ander 
 



 

 

13. Met inagneming van die Nasionale Ontwikkelingsplan (sien hieronder), as jy kon kies, 
waar sou jy wou hê dat jou Fonds moet belê? Kies asseblief jou top drie voorkeure 
 

 ’n Ekonomie wat meer werk skep 

 Infrastruktuurverbeterings  

 Oorgang na ’n laekoolstof-ekonomie 

 ’n Inklusiewe en geïntegreerde landelike ekonomie 

 Omkering van die ruimtelike uitwerking van apartheid 

 Verbeter kwaliteit van onderwys 

 Kwaliteitgesondheidsorg vir almal 

 Maatskaplike beskerming 

 Bou van veiliger gemeenskappe  

 Hervorming van die staatsdiens 

  Bevegting van korrupsie  

  Vereniging van die land  
 

14. Is daar iets wat jy graag wil byvoeg? Skryf asseblief jou bykomende kommentaar hier 
neer. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

Lid se naam en van: 

Lidnommer: 
Plaaslike Owerheid: 
Selfoonnommer/Kontaknommer: 
E-posadres: 
Alle inskrywings moet per e-pos gestuur word aan support@caperf.co.za of gefaks word 
aan 021 917 4627. Jy kan selfs die vraelys aanlyn op www.caperf.co.za invul. 
 
Fyndruk: 

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 2 Mei 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 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 lees. 
 
Fondsregistrasienommer: 12/8/32689/2 
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