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Beste
LID
Welkom tot die eerste uitgawe van ons 
nuusbrief vir 2015. Wel, wat ’n begin van 
die jaar – ons kon nog skaars grondvat!

Hopelik het jy al tyd gehad om jou jaarlikse 
voordelestaat en die Jaarverslag te lees 
wat in Januarie gepos is. Diegene met 
e-posadresse op rekord het alle 
kommunikasie vroeg in Desember ontvang 
voordat julle met verlof was. Ek is seker 
julle stem saam dat om jou 
Fondskommunikasie elektronies te 
ontvang, bespaar tyd en omseil die 
posstakings! 

Gaan asseblief die inligting op jou 
voordelestaat na, maak seker dat dit 
korrek is en, indien nodig, dateer jou 
begunstigdes by. ’n Nominasievorm is vir 
hierdie doel op jou voordelestaat ingesluit, 
of jy kan een uitdruk vanaf die Fonds se 
webtuiste by www.caperf.co.za. 

In Januarie het ons met al ons lede in 
Kategorie D, jonger as 50, gekommunikeer 
om hulle in kennis te stel van ons besluit 
om hulle na Kategorie G oor te plaas. Lees 
asseblief die artikel in hierdie nuusbrief en 
wees op die uitkyk vir verdere 
kommunikasie en vir werkswinkels wat vir 
jou omgewing beplan word gedurende 
Maart.

Ek het ook die geleentheid gehad om van 
die landswye lede werkswinkels by te 
woon en sommige van julle te ontmoet. 
Dankie vir die bywoning en belangstelling 
in julle Fonds se sake.

Die Fonds se 18de Algemene 
Jaarvergadering het in Februarie in 
Bellville plaasgevind. Jy sal sien dat ons 
breedvoerig verslag doen oor die 
trusteeverkiesings en ander gebeure wat 
plaasgevind het. 

Hou asseblief aan om meer kennis oor jou 
Fonds in te win, woon 
werkswinkels in jou 
omgewing by en vra 
vir hulp as jy oor 
enige Fondsaan- 
geleentheid twyfel. 
Kennis kan voorkom 
dat jy verkeerde 
besluite neem en dit 
sal verhoed dat
jou aftreespaargeld 
negatief geraak 
word. Victor Cousin 
het gesê (en ek 
vertaal): As onkunde 
geluk bring, behoort 
daar meer gelukkige mense te wees.

Lekker lees!

Soyisile Andreas Mokweni 
Voorsitter

Besoek asseblief die webtuiste www.caperf.co.za en registreer vir veilige toegang “Secure Access” om jou Fondsinligting aanlyn te lees. 1
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~ dit sal ’n uitdaging wees om ons doelwitopbrengste van vpi + 4% vir 2015 te behaal
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Die boodskap van ons beleggingskonsultante sowel as die Fondsaktuaris by die AJV was duidelik: Die 
uitstekende opbrengste van die afgelope vyf jaar sal oor die volgende vyf jaar moeilik herhaal kan 
word. Oor die afgelope 18 maande is hierdie waarskuwings dikwels gehoor. Ongelukkig raak hulle nou ’n 
werklikheid, veral as ons na die eerste ses maande van die CRF se nuwe finansiële jaar vanaf 1 Julie 2014 tot 
31 Desember 2014 kyk.

Wat dryf hierdie skielike verlangsaming? Die eerste en belangrikste is dat aandeelmarkte sedert die begin van 
2009 deur oortollige likiditeit as gevolg van lae rentekoerse en kwantitatiewe verslapping gedryf word. Kwantitatiewe 
verslapping in die VSA het in Oktober 2014 tot ’n einde gekom, gevolg deur waarskuwings van die VSA se 
Reserwebank dat rentekoerse gedurende die tweede helfte van 2015 kan styg. Dit sal die eerste rentekoersverhoging 
in die VSA sedert 2007 wees. Aangesien dit die belangrikste dryfkragte agter een van die langste bulmarkte in die 
geskiedenis is, het beleggers versigtig geword om in markte te belê wat reeds duur is.

volg op bladsy 3

Die Hoofbeampte van die CRF, Mnr BW 
Shepherd het bevestig dat ons die beste 
opkoms ooit by die 18de Algemene Jaarver- 
gadering gehad en die Trustees van die 
Fonds wil die lede, menslike 
hulpbronnebeamptes en werkgewer- 
verteenwoordigers bedank vir hulle volgehoue 
ondersteuning en opregte belangstelling in die 
CRF. 

Drie afsonderlike verkiesings – met 
opwindende resultate! Die Raad het vyf 
vakatures vir ledetrustees gehad.

Afgevaardiges van die Suid Kaap Raadslid Clara Meyer Lynette Janse v Rensburg
vanaf Eden DM by die AJV

Raadslid Mnr Loko met
afgevaardiges by die AJV

Kommunikasiespan saam met afgevaardiges by die AJV

Mnr BW Shepherd
Hoofbeampte



2 Vertaalde en elektroniese kommunikasie:  Skakel asseblief die oproepsentrum by 021 943 5306 indien jy ’n vertaling van hierdie nuusbrief in Xhosa verlang.

BELANGRIKE VERANDERINGE
IN KATEGORIE D 
Waarom word Kategorie D-lede
na Kategorie G oorgeplaas?
Die Trustees kry dikwels te doen met situasies waar lede wat verkeerdelik 
gekies het om aan Kategorie D te behoort, sterf, sonder om voldoende 
finansiële ondersteuning vir hulle gesinne te laat. Na deeglike oorleg is daar 
besluit om alle Kategorie D-lede jonger as 50 (raadslede uitgesluit) na 
Kategorie G oor te plaas, behalwe as hulle kies om in Kategorie D te bly. 

Kategorie G bied ’n sterftevoordeel van 1 x jaarlikse pensioendraende salaris

Is jy ‘n lid van Kategorie D en jonger as 50? Dan sal jy beslis in die 
aanbieding oor hierdie Trusteebesluit belangstel. Skakel ons gerus vir meer 
inligting.

Terwyl die VSA hulle stimulusprogram beëindig het, het die Europeërs aan 
die einde van 2014 met hulle eerste rondte van stimulus begin. Die Europese 
ekonomie het sedert die groot resessie in 2008 met stadige groei geworstel, 
maar die situasie het in 2014 verder vererger. Deflasie (prysdaling) in Europa 
het nou ’n wesenlike bedreiging geword en die Europese Sentrale Bank 
bestee geld om die probleem op te los – soveel as €60 miljard per maand – 
en dit sal tot in September 2016 voortduur. Dit skep weer likiditeit en hierdie 
geld kan die weg na Suid-Afrika vind. Die verskil hierdie keer is dat 
Suid-Afrika, vergeleke met 2009 toe aandele besonder goedkoop was, nou in 
’n posisie is waar dit oorwaardeer is, en dit is moeilik om jou voor te stel dat 
die stimulus in Europa dieselfde impak op die Suid-Afrikaanse aandelemark 
sal hê as die een wat in 2008 van die VSA gekom het.

Wat is die vooruitsig? Die realiteit is dat ons as beleggers wat vir aftrede 
spaar, bereid moet wees om te aanvaar dat markte siklies is en dat ons 
waarskynlik nou naby aan die einde van ’n bulmarksiklus is. Dit beteken nie 
dat jy jou geld moet neem en onder jou matras wegsteek nie. Ons is steeds 
oortuig daarvan dat daar beleggingsgeleenthede is en dat die CRF se 
Groeiportefeulje steeds die doelwit van VPI + 4% oor ’n deurlopende termyn 
van drie jaar kan behaal.

Ons hou jou maandeliks op hoogte.  Ons nooi jou om die maandelikse 
Finansiële Bulletin te lees wat aan almal met e-posadresse op rekord gestuur 
word. Die bulletin word voortdurend bygewerk en behoort jou op hoogte te 
hou van wat in die markte gebeur.

Wees op die uitkyk vir die volgende Finansiële Bulletin wat gedurende die 
eerste week van April versprei sal word. Vorige uitgawes van die Finansiële 
Bulletin is op die Fonds se webtuiste onder Financial Information beskikbaar.

Wanneer tree die verandering in werking?
Indien ons nie teen die einde van Mei ’n ingevulde opsievorm ontvang het 
nie, sal jy op 1 Julie 2015 na Kategorie G oorgeplaas word. Lees asseblief 
meer oor die Kategorie G-voordele in die artikel oor Risikovoordele op 
bladsy  4.

Ons het aan die einde van Januarie aan al die lede wat geraak word, 
briewe gestuur om hulle oor die besluit in te lig.
’n Aanbieding hieroor is by die AJV gemaak.
Jy sal aan die einde van Maart nog ’n brief ontvang en daar sal ’n 
opsievorm by jou kommunikasiepakket ingesluit word. 
Ons sal werkswinkels in al die hoofsentrums aanbied om jou te help 
met enige vrae wat jy mag hê.

Hoe gaan die proses gekommunikeer word?

MOEILIKE MARK-
TOESTANDE LÊ VOOR

Maak seker dat die Fonds jou korrekte kontakbesonderhede het en 
dat jy ons kommunikasie ontvang.
Wees aan die einde van Maart op die uitkyk vir jou brief en opsievorm, 
en kontak ons as jy dit nie ontvang nie. 
Woon ’n werkswinkel in jou area by. 
Stel die Fonds in kennis indien jy in Kategorie D wil bly deur jou 
opsievorm voor die einde van Mei terug te stuur.
Kontak die oproepsentrum by 021 943 5306 om te kontroleer of ons 
jou vorm ontvang het.

Wat moet jy nou doen?

volg vanaf bladsy 1

Webtuiste Jy kan opwindende pryse wen!
Probleme om toegang tot die webtuiste te kry? 
Indien jy probleme ondervind om toegang te kry tot die Fonds se webtuiste, kan 
dit wees omdat jy Internet Explorer 8 of Windows XP gebruik. Microsoft het 
opgehou om Windows XP en Internet Explorer 8 te ondersteun. Die Fonds het 
egter maatreëls ingestel om te verseker dat jy intussen die webtuiste kan 
besoek. 

Ons Paas-kompetisie is tans op ons webtuiste aan die gang. Besoek asseblief 
die webtuiste by www.caperf.co.za en beantwoord ’n paar maklike vrae oor jou 
risikovoordelekategorie. Jou inskrywing sal vir ’n gelukstrekking in ag geneem 
word, waar jy die kans staan om opwindende pryse te wen.

CRF Beleggingkonsultante by die AJV

Amanda Olivier vanaf Nelson Mandela Bay
Metro met Jack Swart (SASH)

Candy (SASH) met
Raadslid Clara Meyer

Wenner van die gelukkige trekking-
Lwando van Butterworth

Raadslede Peet Louw en Eddie Scott gesels
met Lodi Venter, voorsitter van die ouditkomitee

Stad Kaapstad afgevaardiges

Hoofbeampte met Karen van SASH

Neville Bungay van
Amathole met Candy
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By die registrasietafel

Constance Wiso vanaf Khara Hais Munisipaliteit

By die registrasietafel

Constance Wiso vanaf Khara Hais Munisipaliteit

Wat het julle Voorsitter te sê gehad? DRIE AFSONDER-
LIKE VERKIESINGS
- met opwindende
resultate!

3E-pos asseblief jou besonderhede aan support@caperf.co.za indien jy verkies om jou nuusbrief per e-pos te ontvang.

Geluk aan die volgende trustees wat deur 
lede-afgevaardigdes van hulle spesifieke areas 
verkies is:

Mnre. Soyisile Mokweni en Eddie Scott, Trustees 
uit die Wes-Kaap, het hulle weer verkiesbaar 
gestel. Hulle trusteetermyn van vyf jaar het 
verstryk, maar ons is bly om aan te kondig dat 
hulle albei onbestrede herkies is. 

Daar was ook vakatures in die Raad vir twee 
ledetrustees in die Noord-Kaap en vir een 
ledetrustee in die Oos-Kaap.

Welkom aan ons nuutverkose trustees: Mnr. AM 
Owen van Buffalo City in Oos-Londen, mnr. TA 
Loko van Pixley Ka Seme-distriksmunisipaliteit in 
De Aar en mnr. JJ Wagner, aan die meeste van 
ons beter bekend as Oubaas, van Sol 
Plaatje-munisipaliteit in Kimberley.

Anette Cawood van Emthanjeni-munisipaliteit in 
De Aar is as ’n bykomende trustee aangestel.

Soyisile Mokweni, Munisipale Bestuurder van 
Langeberg Munisipaliteit, is nie slegs as 
ledetrustee nie, maar is ook tot voorsitter herkies 
en mnr. André Smith tot onder-voorsitter van die 
Fonds vir ’n termyn van twee jaar. 

Die Trustees het ’n goeie prestasierekord deurdat 
hulle voortdurend in jou beste belang optree en vir 
elke individuele lid van die Fonds omgee. Hulle 
primêre doelwit is om te verseker dat julle eendag 
gemaklik aftree. Ons wens hulle voortgesette 
sukses toe vir hulle toekomstige bedrywighede. 

Mnr. Mokweni se voorsittersrede is baie goed ontvang. Hy het saam met die voorsittersrede ’n aanbieding 
gedoen en die visuele aspek hiervan het ’n groot impak op die gehoor gehad. Al die inligting is op die 
webtuiste by www.caperf.co.za/managingyourfund/AGM beskikbaar. Ons deel graag ’n paar van die feite 
oor die Fonds wat genoem is. Kyk hoeveel vrae jy korrek kan beantwoord sonder om eers na die 
antwoorde te kyk. Onthou dat die feite en syfers betrekking het op die vorige finansiële jaar, wat 30 Junie 
2014 geëindig het.

Weet jy hoeveel was die totale bates aan die einde van Junie 2014?
A: Meer as R17 miljard

Wat was die totale lidmaatskap van die Fonds in Junie 2014?
A: 37 099 (hierdie getal het sedertdien verder verhoog)

Wat is die beleggingsportefeuljes waaruit jy kan kies?
A: Groeiportefeulje, Gematigde Portefeulje en Beskermingportefeulje

Hoe is jou begrafnisvoordeel verbeter?
A: Lede se begrafnisvoordeel is van R20 000 tot R25 000 verhoog

Wie administreer die CRF en hoeveel eise het hulle in die oorsigjaar verwerk?
A: Verso Finansiële Dienste, en hulle het 503 aftree-, 1 116 bedankings- en 176 sterfte-eise en een 
afleggingseis verwerk. 

Waarom wil raadslede by ons Fonds aansluit?
A: Die raadslidbydraekoers is aangepas na ’n totaal van 15% – 7,5% raadslid- en 7,5% 
werkgewerbydrae. Die Fonds het ’n bewese finansiële prestasierekord en ’n geskiedenis van uitstekende 
diens aan sy lede.

Wat moet jy doen as jy van werk verander?
A: 
 Indien jou nuwe werkgewer een van ons deelnemende plaaslike owerhede is, kan jou   
 lidbelang na jou nuwe werkgewer oorgedra word.
 Anders kan jy jou lidbelang in die CRF los en ’n uitgestelde lid word.

Wat jy ook al besluit, bewaar asseblief jou geld, spaar vir aftrede en raadpleeg ’n finansiële adviseur 
voordat jy ’n besluit neem. Die Fonds se voorkeur finansiële adviseurs is Verso Beleggingsdienste, wat 
binnekort hulle naam na Efficient Wealth gaan verander. 

volg vanaf bladsy 1

Mnr Loko

Mnr Mokweni 

Mnr Owen 

Mnr Wagner 

Mr Scott
~ herverkies
lede trustee
~ Wes-Kaap

~ herverkies lede
trustee en
voorsitter van
die fonds
~ Wes-Kaap

Mnr Smith
~ herverkies
ondervoorsitter
addisionele trustee
~ Wes-Kaap

~ nuwe lede
trustee
~ Oos-Kaap

~ nuwe lede
trustee
~ Noord-Kaap

~ nuwe lede
trustee
~ Noord-Kaap
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RISIKOVOORDELE ~ Bywerkings en veranderinge om van kennis te neem ...

Moet jy jou risikovoordele- 
kategorie verander? Doen dit 
asseblief voor 30 April.

Kategorie E-lede - 
Vanaf 1 Maart 2015 word die 
maandelikse inkomste- onge- 
skiktheidsvoordeel nie meer belas 
nie.

Gaan asseblief jou risikovoordele na en indien jy dit moet verander, stuur jou Verandering van 
Risikovoordelekategorie-vorm en bewys van betaling van R100 administrasiefooi voor 30 April aan die Fonds. 
Jou nuwe risikovoordelekategorie sal op 1 Julie 2015 in werking tree. 

Een van die veranderings in wetgewing wat op 1 Maart 2015 in werking getree het, beïnvloed die manier waarop 
voortgesette inkomste-ongeskiktheidsvoordele belas word.    Indien jy ’n risikovoordelekategorie E-lid is en die 
versekeraar keur jou eis goed, sal jy ’n inkomste van 75% van jou pensioendraende salaris as ’n maandelikse 
voordeel ontvang, tot ’n maksimum van R130 000 per maand.  Hierdie voordeel was belas as ‘n normale inkomste 
en belasting was maandeliks afgetrek.  Vanaf 1 Maart 2015 word die maandelikse 
inkomste-ongeskiktheidsvoordeel nie meer belas nie. Die koste van dekking (premie) wat jy vir die 
inkomste-ongeskiktheidsvoordeel aan die versekeraar betaal, word beskou as ’n byvoordeel en dienooreenkomstig 
belas. Die totale koste vir risikodekking in kategorie E is 3,25%, maar net 1,25% daarvan gaan na die voortgesette 
inkomste-ongeskiktheidsvoordeel. Die ander 2% word gebruik vir jou sterfte- en gevreesdesiektedekking. 

Risikokategorie G -
watter voordele bied dit? Laat ons 
jou geheue verfris.

Gevreesdesiekte-dekking –   weet jy waarvoor jy gedek is en waarvoor nie? 
Let daarop dat jy nie gedurende die eerste 24 maande van lidmaatskap gedek is vir ’n voorafbestaande:

in die 12 maande voor indiensneming of aanvangsdatum.  

waarvoor jy behandel is, of     waarvan jy geweet het, of    waarvan redelik verwag kan word dat jy moes geweet het, of  waarvoor jy mediese advies ingewin het 

Die Raad van Trustees het ’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 pensioengewende salaris. Die voordeel bied jou die geleentheid om die maksimum tot jou 
aftrede te spaar, en terselfdertyd sterftedekking vir jou gesin te voorsien. 

Siektes wat 
gedek word

Die dekking sluit in Die dekking sluit uit

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

Kanker ŉ Kwaadaardige gewas wat positief gediagnoseer is met 
histologiese bevestiging, en wat gekenmerk word deur die 
onbeheerde groei van kwaadaardige selle en die binnedring 
van weefsel
Dit sluit in leukemie, limfoom en sarkoom

Enige kanker in situ of ’n premaligne (voor 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 

Kroonslag-
aarchirurgie

Chirurgie om die vernouing of blokkasie van twee of meer 
kroonslagare deur ŉ omleiding te korrigeer 

Minimaletoegangchirurgie

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 kwalifiserende lid by ŉ geregistreerde 
oorplantingsfasiliteit binne die grense van die Republiek van 
Suid-Afrika op ŉ amptelike oorplantingslys 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 

Nier-
versaking

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

Akute nierversaking of ’n 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 op die vroegste na drie maande vanaf datum 
van gebeurtenis deur ’n volledige neurologiese ondersoek 
deur ’n spesialisneuroloog geëvalueer word 
Dit moet ook permanente inperking insluit, soos bepaal deur
a) Die onvermoë om drie of meer gevorderde daaglikse 
aktiwiteite uit te voer, of
b) ’n 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
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