
Sedert ons vorige kommunikasie vroeër 
vanjaar, het daar baie opwindende 
veranderinge plaasgevind en ons wil jou in 
hierdie uitgawe van ons nuusbrief oor al die 
jongste fondsgebeure inlig. 
Ons het goeie nuus! Jou fondsvoordele is 
opgegradeer. Vou gerus jou nuusbrief oop 
en lees hoe jou voordele vanaf 1 Oktober 
2013 gaan verander. Ons stel ook die nuwe 
kategorie G aan lede bekend; dit bied ‘n 
minimum doodsdekking van 1 x jou jaarlikse 
pensioendraende salaris, terwyl jy nog steeds 
soveel moontlik vir aftrede kan spaar.
Die beleggingsartikel is insiggewend en stem 
jou tot nadenke, want dit herinner jou daaraan 
dat marktoestande onstuimig is en dat dit 
noodsaaklik is om ’n langtermynsiening te hê 
wanneer jy jou geldsake vir aftrede bestuur.
Doen gerus die moeite om die webtuiste 
by www.caperf.co.za te besoek om na die 
Fonds se voetspoor te kyk – ons het foto’s 
gepubliseer van lede en plekke wat ons 
die afgelope tyd besoek het. Jy sal ook 
opmerk dat ons ons logo verander het. Ons 
verwys nou in kort  na die Fonds as CRF – 
die vinnigste groeiende fonds in Plaaslike 
Regering! Die Fonds vaar uitstekend, en jy is 
deel van die reis.
Ons hoop jy lees lekker 
aan ons nuusbrief. 
Kontak ons gerus met 
enige vrae of as jy meer 
inligting oor enige van 
die artikels in hierdie 
nuusbrief wil hê. 
Vriendelike groete, 
Brian William Shepherd, Voorsitter

Liewe Lid
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Dankie aan almal wat vir ons April 
2013-nuusbriefkompetisies ingeskryf het! 
Geluk aan die gelukkige wenners:
Wenner van die “Het jy dekking?”-kompetisie 
Wendy le Roux van die Amahlathi Munisipaliteit
Ons wenners van die “Wat dink jy van jou 
Fonds?”-kompetisie is soos volg: 1ste Prys 
Donavan Plaatjies (Prins Albert Munisipaliteit), 
2de Prys Sheldon Booysen (Oudtshoorn 
Munisipaliteit), 3de Prys Stephen le Grange 
(Stad Kaapstad) 

Ons gelukkige 
wenners is ...

die Kaapse Aftreefonds (CRF) het dit 
weer gedoen!  die Raad van Trustees het 
positiewe veranderinge aan jou voordele-
struktuur geïmplementeer sonder dat 
dit jou meer kos! Raadpleeg asseblief 
die tabel op die middelblad om te sien 
hoe jy bevoordeel word deur hierdie 
veranderinge, wat op 1 Oktober 2013 in 
werking tree.

Jou 
voordele is 
opgegradeer! 

waar was ons?

Jacintha, HR by Dr Ruth S 
Mompati DM

Bitou Munisipaliteit

Overberg

Knysna

Bennie, HR by Sol Plaatje Sol Plaatje

Oos- Londen

Port Elizabeth

Upington

Overstrand

Prins Albert

Riversdal



Gevreesdesiekte-dekking  - jou vrae beantwoord

Versekerde 
gevreesde siektes

dit sluit in: dit sluit uit

Blindheid Die totale en permanente verlies van sig in beide oë, met ŉ gesigskerpte 
van die beter oog van 3/60 of minder wanneer dit met visuele hulpmiddels 
gemeet word

Kanker ŉ Kwaadaardige gewas wat positief gediagnoseer is met histologiese 
bevestiging, en wat gekenmerk word deur die onbeheersde groei van 
kwaadaardige selle en die binnedring van weefsel. 

Dit sluit in leukemie, limfoom en sarkoom

Enige kanker in situ of ’n pre-kwaadaardige toestand 

Enige gewas van die prostaat, behalwe as dit histologies 
geklassifiseer is met ŉ Gleason-telling groter as 6, of 
reeds gevorder het tot ’n kliniese TNM-klassifikasie 
T2NOMO

Enige velkanker, behalwe kwaadaardige melanoom wat 
histologies geklassifiseer is dat dit binnedringing tot ná 
die epidermis (buitenste laag van die vel) teweeggebring 
het

Voorkomende mastektomie vir karsinoom in situ 
Kroonslagaarchirurgie Chirurgie om die vernouing of blokkasie van twee of meer kroonslagare deur 

ŉ omleiding te korrigeer 
Minimaletoegang-chirurgie

Hartaanval Hartspier dood as gevolg van onvoldoende bloedtoevoer

Twee van die volgende kriteria moet bewys word: 

a) Versoenbare kliniese simptome

b) Kenmerkende EKG-veranderings

c) Verhoogde hartmerkers (soos in die polis gedefinieer)
Hooforgaan-
oorplanting

Die werklike ondergaan van ’n oorplanting 

Bevestiging dat die geskikte lid op ŉ amptelike oorplantingslys by ŉ 
geregistreerde oorplantingsfasiliteit binne die grense van die Republiek van 
Suid-Afrika geplaas is

Verlamming Die totale en onomkeerbare verlies van die gebruik van twee of meer 
ledemate as gevolg van besering aan of siekte van die ruggraat 

Nierversaking Eindfase-nierversaking wat dialise benodig, met ander woorde 
onomkeerbare funksionele versaking van beide niere

Akute nierversaking of ŉ nieroorplanting

Beroerte Die doodgaan van breinweefsel as gevolg van onvoldoende bloedtoevoer 
of bloeding in die skedel, wat deur neurobeelding ondersoek is en die 
toepaslike kliniese bevindings deur ŉ spesialis (neuroloog) bevestig is 

Die toestand sal geëvalueer word deur ŉ volledige neurologiese ondersoek 
deur ŉ spesialisneuroloog op die vroegste na drie maande vanaf datum van 
gebeurtenis 

a) Die onvermoë om drie of meer gevorderde daaglikse aktiwiteite uit te voer, 
of b) ŉ algehele inperkingsvlak van die persoon van 11% tot 20%

Sluit nie kortstondige iskemiese aanvalle, vaskulêre 
siekte wat die oog of optiese senuwee affekteer, 
migraine en vestibulêre versteuring of traumatiese 
besering van die breinweefsel of bloedvate in nie

Die gevreesdesiekte-dekking is ŉ finansiële voordeel wat beskikbaar is aan 
lede van die Kaapse Aftreefonds (CRF) wat risikokategorie A, B, C of E gekies 
het. Hierdie voordeel stel jou in staat om te betaal vir die onvoorsiene uitgawes 
wat jy kan hê as jy met ŉ versekerde gevreesde siekte gediagnoseer word. 
Watter gevreesde siektes word gedek?

As ek met meer as een versekerde siekte gediagnoseer word, kan ek 
nog ŉ eis indien?
Ja, lede kan vir ŉ maksimum van twee onverwante siektes eis.

Wat is ŉ voorafbestaande toestand en hoe kan dit my eis beïnvloed?
ŉ Voorafbestaande toestand is ŉ toestand:
• waarvoor jy behandel is, of
• waarvan jy geweet het, of 
• waarvan redelik verwag kan word dat jy daarvan moes geweet het, of
•    waarvoor jy mediese advies ingewin het in die 12 maande voor jou 

indiensnemings- of aanvangsdatum. 

Hier volg ŉ kort opsomming wat jy byderhand kan hou as vinnige verwysing 
wanneer jy onseker is of ŉ “voorafbestaande toestand” ŉ invloed op jou 
gevreesdesiekte-eis kan hê:

Periode van 12 maande voor die 
aanvangsdatum 

Periode van 24 maande na die 
aanvangsdatum

Bewus van toestand/ontvang 
behandeling

Eis kan op grond van 
voorafbestaande toestand verwerp 
word

Nie bewus van enige toestand nie Kan eis indien by versekeraar vir 
evaluering

Hoe eis ek?
Die gevreesdesiekte-aansoekvorm is op ons webtuiste beskikbaar, en indien 
jy vir hierdie voordeel moet eis, moet jou Menslike Hulpbronnedepartement 
en jou mediese ondersoeker dit invul. Die ingevulde vorm moet binne drie 
maande na die diagnose by die Fonds ingedien word, en die spesialisverslae 
en ondersteunende toetsuitslae moet binne ses maande na diagnose by die 
Fonds ingedien word.

Onthou dat die bepaling van die gevreesdesiekte-eis onderhewig is aan 
polisvoorwaardes en die graad van die siekte soos in die polis omskryf word.

Indien jy meer inligting benodig, kontak asseblief die Fonds se oproepsentrum 
by 021 943 5306 om met een van ons kundige konsultante te praat wat gereed 
is om jou te help.



Kategorieë Pas jy in hierdie profiel? Kategorieë bied die volgende voordele:

Sterftevoordele Ongeskiktheidsvoordele Gevreesdesiekte-dekking

Kategorie A
Lidbydrae: 9%
Werkgewerbydrae: 18%

Ek het sterfte-, ongeskiktheids- en gevreesdesiekte-dekking nodig

Min kategoriekoste: 3%
Spaar vir aftrede: 24% (voor onkoste)

Jou afhanklikes ontvang ŉ enkelbedrag van 
4,35 x jou jaarlikse pensioendraende salaris 
plus jou lidbelang plus jou begrafnisvoordeel 

Jy ontvang ŉ enkelbedrag van 4,35 x jou jaarlikse 
pensioendraende salaris plus jou lidbelang. Hierdie voordeel 
verval op ouderdom 65 en verminder met 1/120 per maand 
vanaf die ouderdom van 55 

Indien jy gediagnoseer word met een van die versekerde gevreesde 
siektes, kan ŉ enkelbedrag gelykstaande aan 0,75 x jou jaarlikse 
pensioendraende salaris aan jou betaalbaar wees.
Die volgende siektes word gedek: beroerte, kanker, hartaanval, 
kroonslagaarchirurgie, blindheid, nierversaking, verlamming en 
hooforgaan-oorplantings

Kategorie B
Lidbydrae: 9%
Werkgewerbydrae: 18%

Ek is ŉ jong lid met ŉ gesin met min ander versekering. Ek het beslis 
sterfte-, ongeskiktheids- en gevreesdesiekte-dekking nodig

Min kategoriekoste: 5%
Spaar vir aftrede: 22% (voor onkoste)

Jou afhanklikes ontvang ŉ enkelbedrag van 
7,35 x jou jaarlikse pensioendraende salaris 
plus jou lidbelang plus jou begrafnisvoordeel 

Jy ontvang ŉ enkelbedrag van 4,7 x jou jaarlikse 
pensioendraende salaris plus jou lidbelang. Hierdie voordeel 
verval op die ouderdom van 65 en verminder met 1/120 per 
maand vanaf die ouderdom van 55 

Indien jy gediagnoseer word met een van die versekerde gevreesde 
siektes, kan ŉ enkelbedrag gelykstaande aan 0,75 x jou jaarlikse 
pensioendraende salaris aan jou betaalbaar wees.
Die volgende siektes word gedek: beroerte, kanker, hartaanval, 
kroonslagaarchirurgie, blindheid, nierversaking, verlamming en 
hooforgaan-oorplantings

Kategorie C
Lidbydrae: 9%
Werkgewerbydrae: 18%

Ek het voldoende ongeskiktheidsdekking, maar het sterfte- en 
gevreesdesiekte-dekking nodig

Min kategoriekoste: 2%
Spaar vir aftrede: 25% (voor onkoste)

Jou afhanklikes ontvang ŉ enkelbedrag van 
4,7 x jou jaarlikse pensioendraende salaris 
plus jou lidbelang plus jou begrafnisvoordeel 

Daar is geen versekerde ongeskiheidsvoordeel nie. Dit beteken 
dat slegs jou lidbelang uitbetaal sal word

Indien jy gediagnoseer word met een van die versekerde gevreesde 
siektes, kan ŉ enkelbedrag gelykstaande aan 0,75 x jou jaarlikse 
pensioendraende salaris aan jou betaalbaar wees.
Die volgende siektes word gedek: beroerte, kanker, hartaanval, 
kroonslagaarchirurgie, blindheid, nierversaking, verlamming en 
hooforgaan-oorplantings

Kategorie D 
Lidbydrae: 9%
Werkgewerbydrae: 18%

Ek is ouer as 50 jaar of  ŉ raadslid. Ek het my eie versekering en my makelaar 
het bevestig dat dit voldoende is. Ek wil die Fonds gebruik om vir aftrede 
te spaar

Min kategoriekoste: 0%
Spaar vir aftrede: 27% (voor onkoste)

Jou afhanklikes ontvang ŉ enkelbedrag 
gelykstaande aan jou totale lidbelang plus 
jou begrafnisvoordeel

ŉ Enkelbedrag gelykstaande aan die totale lidbelang word 
uitbetaal Geen dekking nie

Kategorie E
Lidbydrae: 9%
Werkgewerbydrae: 18%

Ek het sterfte- en gevreesdesiekte-dekking en ŉ maandelikse inkomste-
ongeskiktheidsvoordeel nodig

Min kategoriekoste: 3,25%
Spaar vir aftrede: 23,75% (voor onkoste)

Jou afhanklikes ontvang ŉ enkelbedrag van 
4,25 x jou jaarlikse pensioendraende salaris 
plus jou lidbelang plus jou begrafnisvoordeel 

Jy ontvang ŉ maandelikse inkomste-ongeskiktheidsvoordeel 
van 75% van jou jaarlikse pensioendraende salaris tot ŉ 
maksimum van R130 000 per maand. Met ongeskiktheid gaan 
jy voort om 9% vir aftreebefondsing by te dra en wanneer jy 65 
word, ontvang jy jou totale lidbelang as aftreevoordeel. Onthou 
dat terwyl jy ŉ maandelikse inkomste-ongeskiktheidsvoordeel 
ontvang, jy steeds vir die sterftevoordeel gedek is totdat jy 65 
jaar oud word.

Let asseblief daarop dat die versekeraar die maandelikse 
voordeel kan staak as jy nie meer aan die vereistes van die 
definisie van ongeskiktheid voldoen nie

Indien jy met een van die versekerde gevreesde siektes gediagnoseer 
word, kan ŉ enkelbedrag gelykstaande aan 0,75 x jou jaarlikse 
pensioendraende salaris aan jou betaalbaar wees.
Die volgende siektes word gedek: beroerte, kanker, hartaanval, 
kroonslagaarchirurgie, blindheid, nierversaking, verlamming en 
hooforgaan-oorplantings

Kategorie F
Lidbydrae: 9%
Werkgewerbydrae: 18%

Ek is tussen 65 en 75 jaar oud en benodig sterftedekking

Min kategoriekoste: 3%
Spaar vir aftrede: 24% (voor onkoste)

Jou afhanklikes ontvang ŉ enkelbedrag van 
4,25 x jou jaarlikse pensioendraende salaris 
plus jou lidbelang plus jou begrafnisvoordeel 

Daar is geen versekerde ongeskiktheidsvoordeel nie. Dit 
beteken dat slegs jou lidbelang aan jou uitbetaal word Geen dekking nie

Kategorie G
Lidbydrae: 9%
Werkgewerbydrae: 18%

Ek het my eie versekering buite die Fonds, maar wil die minimum 
doodsdekking hê wat die Fonds bied. Ek wil soveel moontlik vir my 
aftrede spaar

Min kategoriekoste: 0,6%
Spaar vir aftrede: 26,4% (voor onkoste)

Jou afhanklikes ontvang ŉ enkelbedrag 
gelykstaande aan 1 x jou jaarlikse 
pensioendraende salaris plus jou totale 
lidbelang plus jou begrafnisvoordeel

ŉ Enkelbedrag gelykstaande aan die totale lidbelang word aan 
jou betaal Geen dekking nie

Die Kaapse Aftreefonds (CRF) het dit weer gedoen!  Die Raad van Trustees het positiewe veranderinge aan jou voordelestruktuur geïmplementeer sonder dat dit jou 
meer kos! Raadpleeg asseblief die onderstaande tabel om te sien hoe jy bevoordeel word deur hierdie veranderinge, wat op 1 Oktober 2013 in werking tree: 

Jou voordele is opgegradeer! 



Verbeterde begrafnisvoordele vir jou en jou gesin!
As ŉ bydraende lid van die Kaapse Aftreefonds (CRF) het jy begrafnisdekking tot op ouderdom 75, ongeag die risikovoordelekategorie waaraan jy behoort! Jou 
gade en kinders (afhangend van hul ouderdomme) sal ook gedek word. Die onderstaande tabel illustreer die uitstekende dekking wat jy het, sowel as belangrike 
kwalifikasiekriteria om in gedagte te hou:

Belangrike feite om oor jou begrafnisdekking te onthou
•  Wanneer die versekeraar jou ongeskiktheidseis goedkeur, behou jy en jou afhanklikes jul begrafnisdekking soos in die tabel hierbo uiteengesit totdat jy 65 

jaar oud word.
• Indien jy voor aftrede sterf, bly jou afhanklikes gedek totdat jy die ouderdom van 65 sou bereik het. Dit is ŉ wonderlike voordeel!
•  Jy het ook ŉ repatriasievoordeel wat jou as lid, jou gade en kinders dek. Hierdie voordeel sorg dat die stoflike oorskot van die afgestorwene na die 

begrafnisplek binne die grense van Suid-Afrika vervoer word.

enkelbedrag-ongeskiktheidsvoordeel 
(risiko-kategorie A en B)

Maandelikse inkomste-ongeskiktheidsvoordeel 
(risiko-kategorie e)

definisie van ongeskiktheid 

(Besoek ons webtuiste by www.caperf.co.za vir 

die polis se spesifieke bewoording.)

Hierdie voordeel word uitbetaal wanneer die lid 
volgens die versekeraar geheel en al, permanent en 
ononderbroke ongeskik is.

Hierdie voordeel word uitbetaal wanneer die lid 
volgens die versekeraar geheel en al en ononderbroke 
ongeskik is.

Moet permanensie bepaal word om 
vir die ongeskiktheidsvoordeel te 
kwalifiseer?

Ja, want die versekeraar kan nie die voordeel van die lid 
verhaal indien hulle van die ongeskiktheid herstel nie.

Nee, hierdie voordeel kan gestaak word indien die lid 
van die ongeskiktheid herstel.

wat is die tydsraamwerk waarbinne ek 
my ongeskiktheidseis moet indien? 

Eise vir die enkelbedrag-ongeskiktheidsvoordeel moet 
binne 180 dae na datum van ongeskiktheid ingedien 
word. Die datum van ongeskiktheid kan gedefinieer 
word as die datum waarop die besering of siekte 
geïdentifiseer is.

Eise vir die maandelikse inkomste-
ongeskiktheidsvoordeel moet binne drie maande na 
aanvang van die ongeskiktheid ingedien word. Die 
datum van ongeskiktheid is gewoonlik die laaste 
aktiewe werksdag. Dit kan ook die datum van die 
ongeluk wees.

waarom is dit belangrik om my 
ongeskiktheidseis binne die vereiste 
tydsraamwerk in te dien?

Indien die eis nie binne die vereiste tydsraamwerk 
ingedien word nie, sal die versekeraar die eis afkeur. 

Indien die eis nie binne die vereiste tydsraamwerk 
ingedien word nie, sal die versekeraar die eis afkeur.

Verstaan jou 
ongeskiktheidsdekking
Lede van die Kaapse Aftreefonds (CRF) het die keuse om vir óf ŉ enkelbedrag- óf 
ŉ maandelikse inkomste-ongeskiktheidsvoordeel voorsiening te maak. Indien jy 
risiko-kategorie A of B gekies het, is jy vir ŉ enkelbedrag-ongeskiktheidsvoordeel 
verseker, en as jy risiko-kategorie E gekies het, is jy vir ŉ maandelikse inkomste-
ongeskiktheidsvoordeel verseker.

Hierdie voordele word herverseker deur ŉ versekeringsmaatskappy, tans 
Momentum. Dit beteken dat wanneer ŉ ongeskiktheidseis ingedien word, die 
versekeraar sal bepaal of jy volgens die definisie van ongeskiktheid vir die 
ongeskiktheidsvoordeel kwalifiseer.

Kom ons kyk van nader na die verskille tussen die enkelbedrag- en die 
maandelikse inkomste-ongeskiktheidsvoordeel.

Versekerde 
persoon 

Bedrag van 
begrafnisdekking

Gratis bykomende 
begrafnisdekking 
(vanaf 1 Oktober)

Totale 
begrafnisdekking 
(vanaf 1 Oktober)

Belangrike faktore om in 
ag te neem

Lid R 20 000 R 5 000 R 25 000 Dekking staak op 
ouderdom 75

Gade R 20 000 R 5 000 R 25 000
Kinders 

(18 –26 jaar)

R 20 000 R 5 000 R 25 000 Op voorwaarde dat 
die kind ongetroud is 
indien jonger as 21, of 
ongetroud is en voltyds 
studeer indien jonger 
as 26 

Kinders 

(11 – 18 jaar)

R 20 000 R 5 000 R 25 000

Kinders 

(1 – 11 jaar)

R   5 000 R 5 000 R 10 000

Kinders 

(0 – 1 jaar)

R   5 000 R 1 500 R   6 500 Doodgebore kinders 
word ook gedek, op 
voorwaarde dat die 
swangerskap tussen 
26 weke en volle 
swangerskap is.



die uitwerking van onlangse markgebeure op die 
Fonds se prestasie - Shainal Sukha, Sukha and Associates (Pty) Ltd.

Kwantitatiewe verslapping
Oor die afgelope vier en ŉ half jaar het die VSA se Federale Reserwebank 
(Fed) probeer om die Amerikaanse ekonomie te stimuleer deur buitengewone 
maatreëls wat kwantitatiewe verslapping genoem word. Ander lande soos 
Japan en die VK het soortgelyke programme ingestel. Die Fed het ongeveer 85 
biljoen dollar se effekte per maand gekoop, wat in effek soortgelyk is aan die 
druk en verspreiding van bykomende VSA-dollars in die mark om dit likied te 
hou. Dit skep vertroue, wat weer op sy beurt maatskappye aanmoedig om te 
belê en hopelik die ekonomiese groei te stimuleer.
Die oorvloedige likiditeit in die Amerikaanse markte het gelei tot beleggings in 
meer “riskante” bateklasse buite die VSA, soos kommoditeite en ontluikende 
markte (insluitend Suid-Afrika). Gevolglik het ons ŉ sterk toename in 
kommoditeitspryse gesien, sowel as ŉ sterk vertoning van ons plaaslike 
aandele- en effektemarkte. Die bedrag aan buitelandse kapitaal wat Suid-
Afrika binnegekom het, was so groot dat buitelanders nou meer as 35% van 
ons staatseffekte besit.
Afskaling van kwantitatiewe verslapping (Qe)
Dit lyk egter of die buitengewone stimulus tot ŉ einde kom. Die Fed het 
onlangs aangekondig dat hulle dit moontlik gaan oorweeg om QE geleidelik te 
verminder en dan teen die middel 2014 te beëindig indien die VSA-ekonomie 
teen daardie tyd voldoende herstel het. Wêreldwye aandele¬-, effekte¬ en 
kommoditeitsmarkte het negatief op die nuus gereageer en beduidend gedaal. 
Nadat dit in Mei 2013 met 8,5% gestyg het, het die JSE se Indeks van Alle 
Aandele byvoorbeeld in Junie 2013 met 5,7% gedaal. Effekte het in Mei 2013 
met 4,6% en weer in Junie 2013 met 1,5% gedaal.

Buitelanders het begin om hul beleggings in ontluikende markte van die hand 
te sit. Suid-Afrika bly veral kwesbaar met sy dubbele tekort (dit wil sê die hoë 
lopende rekening en die begrotingstekorte), dus duur die afwaartse risiko’s 
voort.  Die wind van agter van die verlede het dus ŉ wind van voor vir die 
toekoms geword. Ons verwag derhalwe dat opbrengste in die toekoms meer 
gematigd sal wees, asook meer onstabiel wanneer die Fed begin om oor die 
volgende jaar of twee die QE af te skaal.
Fondsprestasie
Die volgende tabel toon dat die Groei- en Gematigde Portefeulje gedurende 
die Kaapse Aftreefonds (CRF) se finansiële jaar (dit wil sê die afgelope 12 
maande geëindig Junie 2013), onderskeidelik ’n opbrengs van 18,1% en 
11,4% gelewer het. Die Beskermingsportefeulje se opbrengs was 6,9%, en die 
Pensioenarisportefeulje het oor dieselfde tydperk ŉ indrukwekkende 10,3% 
gelewer. Al die portefeuljes het hul onderskeie doelwitte oorskry. 
Kaapse Aftreefonds se fondasie bly stewig
Die beleggingsomgewing vir langtermynspaarders het ongelukkig 
agteruitgegaan. Risiko’s het toegeneem, terwyl opbrengste waarskynlik oor die 
volgende dekade laer sal wees. Soos daar in die Mei 2012-nuusbrief verslag 
gedoen is, het die Trustees van die Kaapse Aftreefonds ŉ sterk fondasie gelê 
wat die Fonds in staat sal stel om in die huidige omgewing te oorleef. Dit het 
beskermingstrategieë soos verskansing ingesluit, asook om verder in meer 
konserwatiewe absolute opbrengs mandate te belê. Ons bly bewus van die 
uitdagende taak wat voorlê, maar is steeds daartoe verbind om die gewenste 
resultate te behaal met ŉ beleggingstrategie wat lede in staat sal stel om hul 
langtermyndoelwitte te bereik. 
Besoek asseblief die webtuiste by www.caperf.co.za vir die jongste 
prestasiesyfers van die Fonds se beleggingsportefeuljes.

Periodieke opbrengste soos aan die einde van Junie 2013

Groeiportefeulje Gematigde Portefeulje Beskermingsportefeulje Pensioenarisportefeulje

3 maande -0.1% 1.1% 1.4% -0.8%

6 maande 5.6% 5.1% 3.1% 0.5%

9 maande 11.5% 7.9% 4.7% 4.8%

1 jaar 
(CRF finansiële jaar)

18.1% 11.4% 6.9% 10.3%

2 jaar (p.j.) 14.5%  7.1% 10.8%

3 jaar (p.j.)  14.9%  6.9%  

4 jaar (p.j.) 15.2%  7.0%  

5 jaar (p.j.) 12.5%  7.9%  

waar pas ek in? Geskik vir lede 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 ’n 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: Verso Finansiële Dienste, Sukha & Assosiate

Vertaalde en elektroniese kommunikasie:  Skakel asseblief die oproepsen-
trum 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 Fondsin-
ligting aanlyn te lees.

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.

Mnr. BW Shepherd (Voorsitter), Mnr. SA Mokweni (Ondervoorsitter), Mnr. JP Beukman, 
Me. AH Cawood, Rdl. AP Gqabi, Rdl. IR Iversen, Rdl. C Meyer, Mnr. ET Scott, 
Mnr. AJ Smith, Rdl. JL Steyn, Mnr. WW van Gass. Hoofbeampte: Adv. JF Koekemoer

Raad Van Trustees

Posbus 4300, Tygervallei, 7536, Kaapstad kantoor:  Tel 021 943 5306 
Midrand kantoor: Tel: 0861 8888 85 
E-pos:  support@caperf.co.za • www.caperf.co.za 
Kaapse Aftreefonds vir Plaaslike Regering Registrasienommer:  12/8/32689/2
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