
2013 is byna verby, en ek wil graag hierdie 
geleentheid gebruik om die afgelope jaar in 
oënskou te neem.  
Die Fonds het werklik baie bereik. Ons 
het nasionaal uitgebrei en het nou in sewe 
van die nege provinsies in Suid-Afrika 
plaaslike owerheidsdeelname.  Soos op 31 
Oktober 2013 het die Fonds se bates tot oor  
R140miljard gegroei. 
Ons het verder ook ’n omvattende veldtog 
begin om koste te bespaar deur kommunikasie 
elektronies te versprei. Deur jou kommunikasie 
van die Fonds elektronies te ontvang, help jy 
nie net met die kostebesparings nie, maar 
kan jy ook jou nuusbriewe, jaarverslae en 
voordelestate baie gouer lees. 
Vir die heel eerste keer het ons ook 
kommunikasie in die lede se voorkeurtaal 
uitgestuur. As jou taalvoorkeur as Afrikaans 
aangedui is, word jou nuusbrief, jaarverslag 
en voordelestaat slegs in Afrikaans aan jou 
gestuur. 
Jou 2013-voordelestaat is nou aanlyn 
beskikbaar, of is by jou nuusbrief ingesluit. 
Lees asseblief die belangrike artikel oor 
die belang daarvan om seker te maak jou 
genomineerde begunstigdes is op datum op 
jou Fondsrekords en teken op jou kalender 
aan dat jy jou risikovoordelekategorie voor 
30 April 2014 moet hersien en, indien nodig, 
verander.
Ons sien uit daarna om al die afgevaardigdes 
by die Algemene Jaarvergadering op 
140Februarie 2014 te ontmoet.
Wees bedagsaam en vriendelik teenoor ander 
gedurende die vakansieseisoen en geniet 
die tyd saam met jou geliefdes. Ek wens 
julle almal ’n baie voorspoedige 2014 toe, 
en terwyl dit die tyd vir 
gee is, sluit ek graag met 
hierdie ou spreekwoord 
af: “A generous man 
forgets what he gives 
and remembers what he 
receives.”
Vriendelike groete,
Brian William Shepherd, 
Voorsitter

BESTE LID

Nuusbrief
Somer Uitgawe: Des 2013 • Volume 52

Die Wet op Pensioenfondse vereis dat die 
Trustees besluit hoe jou doodsvoordele tussen 
jou afhanklikes en genomineerdes verdeel 
word. Die besluit word geneem met inagneming 
van jou afhanklikes se onderhoudsbehoeftes 
en ander relevante oorwegings.
Die invul en opdatering van ’n nominasievorm is 
baie belangrik sodat die Trustees kan weet wat jou 
wense is. Die nominasievorm dien as ’n riglyn vir 
die Trustees, en is ’n beginpunt om persone op te 
spoor wat finansieel van jou afhanklik is. Dit is baie 
belangrik dat jy jou nominasievorm gereeld moet 
opdateer soos en wanneer jou omstandighede en 
wense verander.
Dit is die Trustees se verantwoordelikheid om al 
jou afhanklikes en genomineerde begunstigdes te 
identifiseer en op te spoor, asook om elke afhanklike 
en genomineerde se omstandighede te ondersoek 
om ’n regverdige en billike besluit te neem oor 
hoe jou sterftevoordeel verdeel moet word. Die 
sterftevoordeelbetaling aan jou begunstigdes kan net 
gedoen word nadat die ondersoeke afgehandel is.
Jou afhanklikes is:
• Jou gade

• Kind van enige ouderdom
•  Enigiemand anders wat van jou afhanklik is vir 

finansiële hulp, of wat jy op die een of ander manier 
finansieel ondersteun het. (Meisies, kêrels bure, 
susters-/broerskinders, ens.)

Indien jy sterf, kan jou afhanklikes geld kortkom, dus 
moet die Trustees die sterftevoordele so spoedig 
moontlik uitbetaal. Om te help, moet jou afhanklikes:
• Jou werkgewer kontak 
•  Besonderhede van diegene wat finansieel van jou 

afhanklik was, aan jou werkgewer verskaf
•  Die nodige dokumente voorsien wat jou werkgewer 

aanvra
•  Met jou werkgewer in kontak bly om te verseker 

dat, indien bykomende inligting benodig word, jou 
werkgewer hulle kan kontak

Ons beveel aan dat jy reël dat een van jou gesinslede 
die hoofkontakpersoon sal wees indien jy sterf, 
en hulle kontakbesonderhede aan jou werkgewer 
verskaf. Maak asseblief seker dat hierdie persoon 
weet wie finansieel van jou afhanklik is en dat 
jy die persoon se kontakbesonderhede op jou 
nominasievorm verskaf.

WEET JOU NAASBESTAANDES 
WAT JOU WENSE IS? 
Bring jou nominasievorm op datum

Waar was ons?

Stad Kaapstad lede - Inligtingsessie 
Trustee Rdl Gqabi en lede by die Makana 
MunisipaliteitTrustee, Mnr André Smith by IMFO

Lede by ‘n werkswinkel
Charlotte by die 
Stad Kaapstad 
Induksie  

Raadslid besoek die CRF stalletjie 
by die  IMFO konferensie.

Die Fonds doen baie moeite om groen te gaan, en ons hoop om daardeur 
koste aan drukwerk en posgeld te bespaar terwyl ons jou kommunikasie 
vinniger by jou kry. Ons het die Augustus-ledenuusbrief per e-pos gestuur 
aan almal wie se e-posadresse by die Fonds op rekord is. Toe ons jou 
nuusbrief aan jou ge-e-pos het, het ons ’n opsie ingesluit waar jy kon aandui 
as jy nie jou kommunikasie elektronies wil ontvang nie. Indien jou e-posadres 
ongeldig was en die e-pos as onafgelewer teruggekom het, het ons jou 
e-posadres van ons rekords verwyder en ’n nuusbrief aan jou gepos.
Ons bou hierdie Gaan-Groen-veldtog verder uit en as ons jou e-posadres op rekord het, sou jy ’n e-pos van 
die Fonds ontvang het wat vra dat jy registreer vir veilige toegang sodat jy jou voordelestaat aanlyn kan lees. 
As jy ’n e-posadres op rekord het en vir veilige toegang geregistreer het, sal jy vroeg in Desember tot jou 
voordelestaat, nuusbrief en jaarverslag toegang hê. Lede wat verkies om kommunikasie per pos te ontvang 
(slakkepos), sal hierdie kommunikasie in Januarie ontvang.

Elektroniese Kommunikasie



Dagboek asseblief die volgende belangrike datums:
 Desember 2013 – Registreer vir veilige toegang om 
jou voordelestaat aanlyn te lees.
Januarie 2014  – Werk jou begunstigdenominasievorm 
by en stuur dit aan die Fonds terug. 
Februarie 2014 – Algemene Jaarvergadering, 
Sanlamgebou, Bellville.
April 2014 – Jy het ’n opsie om jou huidige 
risikovoordelekategorie teen ‘n nominale 
administrasie fooi te verander. Maak asseblief seker 
dat jy jou persoonlike omstandighede ontleed en die 
regte kategorie kies wat by jou behoeftes pas. Dien 
jou vorm voor 30 April by die Fonds in.
Mei 2014 – Beleggingsportefeuljewerkswinkels 
– maak seker dat jy jou plek bespreek het. Meer 
inligting volg.
As jy enige verdere inligting oor bostaande 
gebeurtenisse benodig, moenie huiwer om ons te 
kontak nie, of besoek ons webtuiste by www.caperf.
co.za en gaan na die “Events Calendar” vir komende 
ledewerkswinkels in jou omgewing.

DATUMS 
VIR JOU 
DAGBOEK

Vertaalde en elektroniese kommunikasie: Skakel asseblief die oproepsen-
trum by 021 943 5306 of besoek die webstuise by www.caperf.co.za indien jy ’n vertaling van hierdie 
nuusbrief in Engels of Xhosa verlang. E-pos asseblief jou besonderhede aan 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.
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.

Raad van Trustees: 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

Kontakbesonderhede: Posbus 4300, Tygervallei, 7536, Tel 021 943 5306, 
Faks: 021 917 4115, E-pos:  support@caperf.co.za, Webwerf: www.caperf.co.za 

Kaapse Aftreefonds vir Plaaslike Regering Registrasienommer:  12/8/32689/2

Jou voordelestaat is by hierdie nuusbrief ingesluit of 
op die webtuiste beskikbaar, en jy kan dit aanlyn lees 
as jy jou kommunikasie elektronies ontvang en vir 
veilige toegang geregistreer het.
Gaan asseblief jou staat noukeurig na en maak 
seker dat al jou persoonlike besonderhede op die 
staat korrek is. As enige van die inligting nie korrek 
is nie, verander dit asseblief op die staat en stuur 
die bygewerkte inligting so spoedig moontlik aan die 
Fonds terug. 
Ons het jou begunstigdenominasievorm by jou 
voordelestaat aangeheg. Dit is belangrik om seker 
te maak dat jy al jou afhanklikes op hierdie vorm 
aangedui het. Indien jy sterf, sal die Trustees hierdie 
vorm as riglyn gebruik wanneer hulle besluit hoe om 
jou sterftevoordeel te verdeel.
Gaan asseblief ook jou risikovoordelekategorie 
na, en maak seker dat jy voldoende sterfte- en 
ongeskiktheidsdekking gekies het om by jou 
behoeftes te pas. Maak ook seker dat jy nie oor-
verseker is nie.
Indien jy enige vrae oor jou voordelestaat het, sal ons 
kliëntediensspan by 021 9435306 jou graag help. 

HET JY JOU 
VOORDELESTAAT 
EN BEGUNSTIGDES 
NAGEGAAN?

Soos jy in jou Augustus-ledenuusbrief 
meegedeel is, het die Raad van Trustees ’n nuwe 
risikovoordelekategorie G bekendgestel, wat op 
1 Oktober 2013 in werking getree het. Hierdie 
kategorie verskaf ’n basiese sterftevoordeel 
van een keer jou jaarlikse salaris teen ’n koste 
van 0,6% van jou jaarlikse salaris.  Alle lede 
wat voor hierdie datum in Kategorie D was, 
het die geleentheid gekry om sonder mediese 
onderskrywing na Kategorie G of enige ander 
kategorie om te skakel. Lede moes hierdie 
opsie voor 31 Oktober 2013 uitoefen.
Die rede waarom die Raad van Trustees die 
nuwe Kategorie G bekendgestel het, was omdat 
talle lede wat gesterf het en aan Kategorie D 
behoort het, nie genoeg lewensdekking gehad 
het nie, en nie voldoende voorsiening vir hulle 
gesinne gemaak het nie.
Kategorie D is vanaf 1 Oktober 2013 gesluit vir 
lede jonger as 50 jaar. Jy mag nou net Kategorie 
D kies as jy ouer as 50 of ’n raadslid is.
Is jy 65 of ouer?
Bydraende lede wat 65 word, sal outomaties 
van Kategorie A, B, C en E na Kategorie F 

omgeskakel word, behalwe as jy uitdruklik 
aandui dat jy aan Kategorie D wil behoort.
As jy in Kategorie G is, sal jy op ouderdom 
65 outomaties na Kategorie D omgeskakel 
word, behalwe as jy uitdruklik aandui dat jy na 
Kategorie F wil omskakel.
Wil jy jou huidige risikokategorie verander?
Alle lede van die Fonds het jaarliks ’n 
geleentheid om hulle risikovoordelekategorie 
teen ‘n nominale administrasie fooi te verander.  
Kyk asseblief na jou omstandighede, en maak 
seker dat jy die kategorie gekies het wat aan 
jou en jou gesin voldoende dekking verskaf 
indien jy sterf of ongeskik raak. As jy jou 
risikokategorie wil verander, druk asseblief die 
Verandering van versekerde risikovoordele 
kategorie-vorm op die webtuiste uit en stuur 
die ingevulde vorm voor 30 April aan die Fonds. 
Jy kry die administrasievorms op www.caperf.
co.za by “Quick Links – Updated Fund Forms”.

KATEGORIE G 
MINIMUM DEKKING, 
MAKSIMUM SPAAR VIR 
AFTREDE

Strydig met markverwagtings, het die VSA 
se Federale Reserwebank (Fed) gedurende 
September 2013 aangekondig dat hulle nie 
die kwantitatieweverslapping-steun (QE), 
ook bekend as “tapering”, gaan opskort nie. 
Ontwikkelde markte het positief gereageer 
op die nuus en aflandige aandele, soos 
gemeet deur die MSCI-wêreldindeks, het 
gevolglik in September ’n opbrengs van 5% in 
VSA-dollarterme gelewer. Goud het egter in 
September byna 5% ($/fynons) van sy waarde 
verloor, alhoewel die edelmetaal steeds oor die 
kwartaal met byna 10% verstewig het. Die VSA-
dollar het oor die drie maande met 3,5% teen 
die euro verswak, terwyl ontluikende markte 
se geldeenhede in lande wat sukkel met groot 
tekorte op hul lopende rekeninge (soos Suid-
Afrika, Indië, Indonesië, en Turkye) beduidende 
devaluasies ondervind het. Die onlangse dispuut 
oor die begrotingstekort en onderhandelinge in 
die VSA sal na verwagting enige kwantitatiewe 

verslapping vir die res van 2013 uitstel om 
verdere ekonomiese onsekerhede te voorkom.
Vir die derde kwartaal van 2013 (Julie tot 
September) was plaaslike aandelemarkte die 
plaaslike bateklas wat die beste presteer het, 
met ’n opbrengs van 11,23% soos gemeet deur 
die Aandeelhouer Geweegde Ekwiteitsindeks 
(SWIX). Suid-Afrika se inflasie vir die periode was 
1,85%. Op ’n jaar-tot-jaar-basis, het Suid Afrika 
se inflasie teen die einde van die derde kwartaal 
byna die boonste teikenstrek van tussen 3% en 
6% oorskry toe dit tot 5,79% gestyg het.  Inflasie 
sal na verwagting vir die volgende 12 maande 
naby die boonste teiken van 6% bly.
Die Kaapse Aftreefonds vir Plaaslike Regering 
se reeks van risikoprofielportefeuljes 
presteer steeds goed wanneer dit met hulle 
relevante langtermyn-prestasiedoelwitte 
vergelyk word. Die tabel hieronder toon die 
beleggingsopbrengste oor ’n aantal periodes 
wat in September 2013 geëindig het.

DIE VSA SE MONETÊRE BELEID  – 
HOE BEÏNVLOED DIT ONS? 

Periode GP VPI + 4% BP STeFI PP VPI GemP VPI + 3%

1 maand 3.58% 0.81% 0.84% 0.42% 2.43% 0.48% 1.58% 0.73%

Kwartaal 8.37% 2.85% 1.42% 1.28% 3.16% 1.85% 4.42% 2.60%

1 jaar 20.87% 10.20% 6.17% 5.18% 8.15% 5.97% 12.71% 9.14%

2 jr (kumulatief) 43.32% 20.84% 14.51% 11.11% 24.23% 11.73% 26.33% 18.53%

3 jr (kumulatief) 51.63% 32.90% 21.32% 17.67% - - - -

5 jr (kumulatief) 94.09% 57.41% 44.38% 39.18% - - - -

Periodieke opbrengste soos aan die einde van September 2013


