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Besoek asseblief die webtuiste www.crfund.co.za en registreer vir veilige toegang “Secure Access” om jou Fondsinligting aanlyn te lees. 1
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ons oral?

volg on bladsy 3

DIE CRF KONSOLIDEER
~ die laaste stap in ons strewe om landswyd uit te brei!

Uitstekende
Resultate Bereik

Jou Nuwe Webtuiste
Staan n kans
om te wen!

Wat is in jou nuusbrief

Mnr. Soyisile Mokweni, voorsitter van die Fonds, het onlangs aangekondig dat die Fonds se naam na die 
Consolidated Retirement Fund for Local Government verander het.  Hy het bevestig dat dit die finale element 
was van ’n reis wat bykans ’n dekade gelede begin het om dit van ’n streekshandelsmerk na ’n nasionale een 
uit te brei. 

Toe hy gevra is waarom die Trustees die besluit geneem het om die Fonds se naam te verander, het mnr. 
Eddie Scott, voorsitter van die kommunikasiekomitee, verduidelik dat die Trustees besef dat slegs groot 
Fondse wat goed bestuur word, in ’n moontlike veldtog om vryheid van assosiasie sal oorleef. Met 
strategiese voorkennis gewapen, het die Raad derhalwe besluit om Raadslede en lede landswyd tot die 
Fonds toe te laat.  Die Raad het gevolglik wegbeweeg van die naam “Kaapse Aftreefonds", aangesien dit 
impliseer dat die CRF slegs lede of werkgewers van die Kaapprovinsies aanvaar.

Hoe pas CRF dan by Kaapse Gemeenskaplike (“Cape Joint”) in?
Ons vind lede met baie diensjare verwar steeds die CRF met ander Fondse met soortgelyke name, veral die 
Kaapse Gemeenskaplike Pensioenfonds.  Dit strek al so ver terug as 1996, toe die Fonds gestig is.

Hierdie winteruitgawe van ons nuusbrief is propvol nuus oor jou Fonds. Het jy geweet 
dat die Fonds sy naam verander het? Lees alles daaroor en waarom die Trustees 
hierdie belangrike besluit geneem het. Vertel ons waarvoor die C in CRF staan deur vir 
ons kompetisie in te skryf en staan ’n kans om ’n lekker prys te wen. 

Ons doen ook verslag oor hoe die Groeiportefeulje in die CRF daarin geslaag het om 
oor die afgelope dekade konsekwent sy doelwitopbrengste van VPI + 4% te behaal, 
terwyl die beleggingskonsultante waarsku dat dit in die lig van die wêreld se 
ekonomiese vooruitsigte oor die volgende paar jaar, moeiliker kan wees om sulke 
opbrengste te behaal.  

Ons deel ook met jou die goeie nuus oor die jongste verbeteringe in die gesinsbystandvoordele en moedig jou 
aan om die Fonds se nuwe webtuiste te besoek, waar jy tot al jou Fondsprodukinligting toegang het. Op bladsy 
3 het ons ’n V en A-afdeling, waar ons vrae hanteer wat ons op ’n gereëlde basis van lede ontvang. Indien jy 
enige ander vrae het oor onderwerpe wat nie in hierdie nuusbrief gedek word nie, stuur asseblief ’n e-pos aan 
support@crfund.co.za of kontak ons oproepsentrum by 021 943 5306 vir hulp.

George Foreman som perfek op hoe jy jou aftreetoekoms moet beplan in ’n aanhaling wat ek onlangs gehoor 
het. Hy sê (en ek vertaal): Die vraag is nie op watter ouderdom jy wil aftree nie, maar met watter inkomste.  Bly 
dus op hoogte van al die opsies wat die CRF bied, weet hoeveel jy moet spaar teen die tyd dat jy aftree, en 
neem daarna ingeligte besluite.  Indien jy dít doen, sal jy op die regte pad wees om suksesvol af te tree! 

Sit terug en lees lekker verder.

Jou Voorsitter, Soyisile Andreas Mokweni

Trustees Louw en Loko en
lid Willie Swart by 'n opleiding
ontbytsessie in die Noord Kaap

Stad Kaapstad Depot

Stad Kaapstad Depot

Weskus DM

Swartland Munisipaliteit



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

Om 50 te word in die
Fonds, het sy voordele 
~ ons het hierdie jaar ’n uitstekende
opkoms by die ledesessies gehad!
Die CRF het gedurende Mei beleggingsportefeulje-werkswinkels vir lede bo 
50 jaar aangebied. Hierdie werkswinkels is ’n jaarlikse geleentheid waar die 
verskillende beleggingsopsies in besonderhede bespreek en lede met 
aftreebeplanning gehelp word. Lede bo 50 is per SMS asook telefonies na die 
sessies genooi. Uiteindelik het 1 387 lede die lokale volgepak, aan die 
aanbiedings deelgeneem en vrae gevra. Efficient Wealth (voorheen bekend 
as Verso-IS) het saam met die CRF-span gereis om lede met 
aftreebeplanning by te staan en, waar nodig, finansiële advies te gee.

Hier volg van die antwoorde op vrae van lede wat die sessies bygewoon het, 
ingeval jy dit misgeloop het.

Waarom bied die Fonds verskillende beleggingsportefeuljes slegs aan 
lede bo 50 jaar?
Om jou aftreespaargeld teen die risiko van onbestendige markte te beskerm 
wanneer jy naby aftrede is, het die Raad van Trustees alternatiewe 
beleggingsopsies beskikbaar gestel aan lede wat 50 jaar en ouer is. Ouer 
lede kan kies aan hoeveel risiko hulle blootgestel word.

Hoe weet jy watter is die beste beleggingsportefeulje vir jou?
Wanneer moet jy dit oorweeg om in die Groeiportefeulje te belê?
Die doelwit van die Groeiportefeulje is om die beste moontlike groei oor die 
lang termyn te lewer, maar dit kan op die korttermyn onbestendig wees.  Dit 
kan naby aftrede riskant wees indien opbrengste negatief is, omdat jy minder 
bestand is teen risiko en die gevaar loop dat daar nie genoeg tyd is om van 
die negatiewe opbrengste op jou belegging te herstel nie. 

Wanneer moet jy dit oorweeg om in die Gematigde Portefeulje te belê?
In hierdie portefeulje word die verantwoordlikeheid van die 
batetoewysingsbesluit oorgedra van jou na ’n beleggingskomitee wat die 
Raad van Trustees kies.  Dit is ’n buigsame portefeulje wat aktief volgens 
marktoestande bestuur word om medium groei en medium risiko toe te laat.  
Die Gematigde Portefeulje sal jou pas as jy aftrede nader (vanaf 50 jaar) en 
meer stabiele beleggingsopbrengste verkies.

Wanneer moet jy dit oorweeg om in die Beskermingsportefeulje te belê?
Die beleggingstrategie van hierdie portefeulje word beskou as uiters 
konserwatief, wat jou die beste sal pas in die jaar wat jy aftree, aangesien jy 
jou kapitaal sal wil bewaar. Die doelwit van hierdie portefeulje is om jou 
aftreespaargeld te beskerm en negatiewe opbrengste in die kort termyn te 
verminder.

Het jy meer inligting nodig?
Besoek die webtuiste om meer te lees oor die alternatiewe 
beleggingsportefeuljes wat beskikbaar is wanneer jy 50 word. Lede wat 
daarvoor kwalifiseer, ontvang ’n opsievorm en ’n brief waarin die proses wat 
jy moet volg en die beleggingsopsies in meer besonderhede uiteengesit 
word.

Is die teiken van VPI + 4% gepas?  Die teiken vir die Groeiportefeulje bly om verskillende redes steeds gepas.  Al het die Groeiportefeulje oor die afgelope 
dekade as gevolg van hoë opbrengste in die meeste van die vernaamste bateklasse meer as VPI + 9% behaal, sal dit moeilik wees om die teiken van VPI + 4% 
oor die volgende dekade meer konsekwent te behaal. Wees verseker dat die CRF proaktief sal bly om te verseker dat ons ons doelwitte behaal sonder om 
onnodige risiko te neem in ons strewe om jou langtermyn finansiële sekuriteit te verseker. 

UITSTEKENDE
RESULTATE TEN SPYTE
VAN ’N MOEILIKE
BELEGGINGSPERIODE!
Die Groeiportefeulje streef daarna om in die lang termyn, na gelde en koste, 
die inflasiesyfer (soos gemeet deur die VPI) + 4% te behaal. Om hierdie 
doelwit oor tyd konsekwent te bereik, moet risikos geneem word deur in meer 
riskante (of onbestendige) bateklasse soos plaaslike en wêreldwye aandele 
te belê. Aandele is meer riskant omdat dit nie reguitlynopbrengste lewer nie. 
Inteendeel, die opbrengste kan van jaar tot jaar sterk fluktueer, soos in die 
volgende grafiek gesien kan word:

Bostaande grafiek toon die opbrengste van plaaslike aandele oor ’n 
deurlopende termyn van 12 maande (soos weerspieël in die Indeks van Alle 
Aandele) in rooi en wêreldwye aandele (soos weerspieël deur die MSCI All 
Country World Index) in blou. Dit toon hoe die 12-maande opbrengs van 
plaaslike aandele in enige spesifieke jaar van -37% tot 73%, en die 
12-maande opbrengs van wêreldwye aandele van -47% tot 52% kan wissel. 
Die teiken van VPI + 4% is baie meer konsekwent en minder onbestendig 
(swart lyn). 

Die CRF het konsekwent hoër opbrengste behaal – waarom behou ons 
die teiken van VPI + 4%?
Aangesien die Groeiportefeulje in ’n wye reeks bateklasse belê, insluitende 
effekte en kontant, is dit vir die Groeiportefeulje moontlik om oor die kort 
termyn (in ’n spesifieke jaar) opbrengste van tussen VPI –14% tot VPI + 20% 
te behaal. Die wye perk is grootliks as gevolg van die onbestendigheid van 
die opbrengste van riskante bateklasse soos aandele. Met so ’n groot verskil 
in opbrengste is die Trustees gemaklik dat die teiken van VPI + 4% steeds 
toepaslik is om vir sy lede genoeg vir aftrede te voorsien oor die lang termyn. 

Die Trustees is ook gemaklik met die huidige teiken in ’n omgewing waar 
opbrengste waarskynlik laer gaan wees. Die volgende tabel toon die 
opbrengste van die vernaamste bateklasse oor die laaste tien jaar in 
vergeleke met die 
volgende tien jaar, soos 
verskaf deur Coronation 
Fund Managers.

Indien Coronation reg is, 
sal net drie bateklasse 
oor die volgende dekade 
in staat wees om rondom 
VPI + 4% te lewer, 
naamlik plaaslike en 
wêreldwye aandele en 
plaaslike eiendom. Dit is 
egter nie gewaarborg nie, 
aangesien opbrengste 
van hierdie riskante 
bateklasse nogal onbe- 
stendig kan wees, soos in die vorige gedeelte geïllustreer is. 

Indien ons die opbrengsvooruitskatting hierbo op die huidige batetoewysing van die Groeiportefeulje toepas, sal die Groeiportefeulje oor die volgende dekade 
waarskynlik ’n opbrengs van tussen VPI + 1,3% en VPI + 4,2% lewer, soos onderstaande grafiek aandui. Dit is as ons aanvaar dat die werklike opbrengste oor die 
volgende dekade dieselfde is as wat deur Coronation voorspel word. Teen hierdie agtergrond glo die CRF dat die teiken steeds gepas is. 

Plaaslike aandele
Wêreldwye aandele
Plaaslike eiendom
Plaaslike effekte
Wêreldwye effekte
Kontant
Inflasie

19.90%
14.80%
22.10%
8.60%
10.10%
7.60%
6.10%

Afgelope 10 jaar (ZAR)
geëindig April 2015

10 jaar vooruitskatting (ZAR)

Boonste perkLaer perk

7%
10%
7%
7%
5%
6%

6% +

10%
13%
10%
9%
7%
8%

Plaaslike aandele
Wêreldwye aandele
Plaaslike eiendom
Plaaslike effekte 
Wêreldwye effekte
Kontant

44.15%
21.37%
5.84%
12.93%
2.49%
11.93%
98.72%

CRF Groeiportefeulje-
toewysing

Geïmpliseerde opbrengs
Werklike opbrengs (min 6%)

7.3%    -    10.2%
1.3%    -      4.2%Tabel voorsien deur Coronation
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MAKLIKE NAVIGASIE EN
SLIMFOONVRIENDELIK
~ jou nuwe webtuiste!
Ons is baie opgewonde om jou nuwe webtuiste, www.crfund.co.za, bekend te 
stel. Die moderne en gebruikersvriendelike ontwerp daarvan maak dit so 
vinnig en maklik as moontlik om Fondsinligting te vind.

Jou Fonds kyk voortdurend na nuwe en innoverende maniere om jou 
Fondsinligting beskikbaar te maak. Die CRF-webtuiste is vereenvoudig om 
maklike toegang tot jou inligtingskern (“information hub”) te verskaf. Die 
volgende areas is verbeter;

Besoek asseblief die webtuiste by www.crfund.co.za en laat weet ons wat jy 
dink. Stuur asseblief jou kommentaar per e-pos aan support@crfund.co.za. 

Mobiel vriendelik ~ jy het op talle maniere voortdurend 
toegang tot al jou fondsinligting 
Sentrale inligtingskern ~ verseker jy hou tred met die jongste 
fondsnuus
Maklike navigasie ~ kry die inligting wat jy benodig wanneer jy 
dit benodig

DIE CRF KONSOLIDEER

Jy behoort nou aan ’n nasionale fonds wat daagliks sterker word. Hoe 
groter die Fonds, hoe groter is die bedingingsmag en hoe beter word jou 
risikodekking. Dit is een van die redes waarom die voordele oor die 
afgelope drie jaar kon 
verbeter. Alles waaraan jy 
gewoond is, bly dieselfde, 
maar ons streef soos 
gewoonlik daarna om te 
verbeter. Ons het die 
afgelope twee jaar na die 
Fonds verwys as die CRF, en 
dit, tesame met die logo, bly 
onveranderd. 

Jou Fonds se naam is uniek 
en kan nie meer met ander 
fondse verwar word nie, dus 
hoop ons dat nuwe en “ou” 
lede almal in die bedryf in 
kennis sal stel. Ons is die 
voorkeurfonds in Plaaslike 
Regering en bied ons lede ’n 
een stop winkel vir aftrede, 
en ons sien daarna uit om in 
die toekoms eksponensieel 
te groei.

Staan ’n 
kans om te 
wen!
Jy kan ’n gesogte winter- 
warm geskenkpak wen deur 
slegs die korrekte volledige 
naam van jou Fonds aan ons 
te stuur.  Gee ons ook die 
Fonds se nuwe webtuiste en 
e-posadres om jou kanse te 
verbeter. Gaan na bladsy 4 
vir meer inligting. Wenk – kry 
die antwoorde in hierdie 
nuusbrief.

Ons beantwoord jou vrae
Ons ontvang baie geldige vrae van lede wanneer hulle die lidinligtings 
werkwinkels bywoon of die oproepsentrum kontak. Ons sluit van hierdie vrae 
in om dit met ander lede te deel:

Waarom kan ek nie direk uit die Fonds leen nie? Dit is tog my aftreegeld...
Die Wet op Pensioenfondse maak spesifiek voorsiening daarvoor dat ’n 
fonds slegs vir behuisingsdoeleindes ’n lening aan ’n lid kan gee. Jou Fonds 
word deur wetgewing verbied om lenings beskikbaar te stel vir enige doel 
behalwe behuising, en wanneer ’n huislening toegestaan word, moet dit ook 
aan die Kredietwet voldoen. In die CRF kan jy tot 60% van jou fondswaarde 
as waarborg vir ’n huislening gebruik.  Die lening is by FNB, met wie die 
Fonds ooreengekom het om hierdie diens te lewer.  Onthou asseblief, al kan 
jy maandeliks jou fondswaarde kontroleer, het jy nie toegang tot die geld 
voordat jy jou dienste by die werkgewer beëindig nie. Kontak die 
CRF-oproepsentrum om uit te vind waarvoor jy kwalifiseer.

Wat sal gebeur as my werkgewer nie my bydraes aan die Fonds oorbetaal nie?
In die geval van sterfte, ongeskiktheid en gevreesde siekte, sal geen 
versekerderisiko-dekking aan jou betaal word nie, aangesien die 
risikopremiums nie aan die versekeraar betaal sal word as die Fonds nie jou 
bydraes ontvang het nie. Slegs jou lidbelang word uitbetaal.
Begrafnisdekking: Geen begrafnisdekking is aan jou betaalbaar nie.
Bedanking, ontslag en aftrede: Jou eis kan nie afgehandel word voordat 
die finale bydraes ontvang is nie, wat lei tot onnodige eisvertragings en 
verlies aan beleggingsopbrengste.
Huislenings: Terugbetalings op jou huislening word nie van jou bydraes 
afgetrek nie, maar indien jou werkgewer nie die maandelikse terugbetalings 
aan FNB maak nie, sal FNB die Fonds versoek om die uitstaande 
leningsbedrag plus rente te betaal. Dit sal as ’n onttrekking uit die Fonds 
gesien word en ’n negatiewe belastingimpak en kredietrekord-implikasies vir 
jou inhou. Jy sal ook nie weer in die toekoms vir hierdie voordeel kwalifiseer 
nie. 
Die CRF sal jou per brief verwittig dat hulle nie jou bydraes ontvang het nie. 
Jy kan verdere aandag op die aangeleentheid vestig deur onmiddelik jou 
unieverteenwoordiger in kennis te stel dat jou bydraes nie aan die Fonds 
oorbetaal is nie.

Wie is aanspreeklik as my werkgewer nie my bydraes aan die Fonds 
oorbetaal nie? 
’n Verandering in die wetgewing stipuleer dat die individue binne die Plaaslike 
Regering wat vir die oorbetaling van die maandelikse bydraes aan die CRF 
verantwoordelik is, persoonlik aanspreeklik gehou sal word indien hulle nie 
aan hierdie wet voldoen nie.

Dankie vir al die vrae, en ons nooi julle om enige ander Fondsverwante vrae  
aan support@crfund.co.za te stuur. Ons kliëntediens span sal binne 48 uur 
na ontvangs daarvan antwoord. 
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volg vanaf bladsy 1

Die Kaapse Gemeenskaplike Aftreefonds 
het in 1996 van die Kaapse Gemeen- 
skaplike Pensioenfonds weg gebreek. 
Die Fonds is as ’n suiwer vaste- 
bydraefonds gestig.  Die twee Fondse, 
selfs al was dit heeltemal afsonderlike 
fondse wat deur twee afsonderlike 
Trusteerade bestuur is, was vir byna ’n 
dekade lank as die Kaapse Gemeen- 
skaplike Fondse bekend. Jy sal dus 
verstaan waarom die ouer lede steeds na 
die CRF as “Cape Joint” verwys.

1996 Die Kaapse Gemeenskaplike
Aftreefonds word gestig.

Die Fonds brei landswyd 
uit en werf lede en 

raadslede van al die provinsies. Die 
handelsmerk verander na die CRF vir 
Plaaslike Regering.

2013

’n Splinternuwe logo is 
ontwerp om lede te help 

om tussen die twee Fondse te onderskei.

2004

Die Fonds is nou nasionaal 
en amptelik bekend en 

geregistreer as die Consolidated 
Retirement Fund vir Plaaslike Regering.

2015

Watter impak het hierdie verandering op jou as lid?

Daar is besluit om die 
verwarring te help voorkom 

deur die “Joint” te laat vaar en die Fonds 
se naam na die Kaapse Aftreefonds te 
verander. Nuwe lede wat hierná by die 
Fonds aangesluit het, ken dit net as die 
Kaapse Aftreefonds.

2009
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Egskeiding
Egskeidingseise kan vir die betrokke partye ’n onaangename ervaring wees.  Ten einde die Fonds in staat te 
stel om aan die “clean break”-beginsel te voldoen, sluit ons ’n kontrolelys in vir die vereistes om te verseker dat 
daar nie onnodige oponthoude is nie.

Wat is die “clean break”-beginsel? - Dit beteken dat die nie-lidgade kort na die egskeiding op die betaling 
van ’n deel van die pensioenfondsvoordeel geregtig is.
 
Die Fonds sal die lid en nie-lidgade in kennis stel indien die egskeidingsbevel nie op die Fonds afdwingbaar 
is nie.  In so ’n geval sal die partye self ’n ooreenkoms moet bereik, aangesien die Fonds regtens nie ’n 
voordeel aan ’n nie-lidgade mag betaal as die egskeidingsbevel nie regtens bindend op die Fonds is nie.

Ontmoet die
langsdienende

Fondslid

Ons langsdienende lid, mnr. 
Bindeman, het in 1969 by die 
Fonds aangesluit toe hy net 18 
jaar oud was, en hy het nou 
meer as 46 jaar diens!
Ons het mnr. Bindeman van die Stad Kaapstad
met ’n spesiale CRF-geskenkpak verras.

FAB!
DIE “FAMILY
ASSISTANCE
BENEFIT” HET
VERBETER

Vanaf 1 Julie 2014 is die FAB opgegradeer 
om trauma, aanranding en MIV- 
beskerming en mediese nooddienste in te 
sluit. 

Na ’n traumatiese ondervinding het 
oorlewendes alle moontlike bystand nodig 
om hulle lewens weer op koers te kry.  Ons 
glo dat die opgegradeerde voordeel 
voordelig sal wees vir lede wat 
gewelddadige óf nie-gewelddadige 
trauma ervaar, want mediese hulp sal net 
’n telefoonoproep weg wees.

Vir meer inligting oor al die FAB-voordele, 
laai asseblief die brosjure van ons 
webtuiste by www.crfund.co.za af of 
kontak ons vriendelike personeel by die 
oproepsentrum.

Wat  is nuut in hierdie uitstekende 
voordeel?

~ maak seker jou prokureur weet wat jou
    egskeidingsbevel vir die Fonds regtens
    bindend maak 

Die gesinsbystandvoordeel (FAB) is ’n 
diens wat aan alle CRF-lede verskaf word. 
Jy kan Momentum direk kontak en hulle sal 
jou en jou gesinslede help as julle trauma 
beleef. 

Hierdie voordeel is in Julie 2011 
geïmplementeer om lede wat ’n verlies 
ervaar het met die volgende dienste by te 
staan:

Wie het toegang tot die 
gesinsbystandvoordeel?

Repatriasie, om te verseker die 
oorledene se oorskot word tuis 
besorg vir ’n begrafnis
Begrafnisbystand, om met die 
oorledene se begrafnisreëlings te 
help 
Regsadvies, by wyse van regsadvies 
wat deur toegelate prokureurs 
verskaf word
Rouberading, deur aangesig-tot-
aangesig-beradingsdienste, 
ondersteuning en advies

Item MerkKontrolelys

Finale
egskeidingsbevel

Die bevel moet deur die hof gestempel wees en die % of 
bedrag aandui wat aan die nie-lidgade betaalbaar is
Maak seker dat die Fonds deur die korrekte naam geïdenti- 
fiseer kan word, byvoorbeeld CRF vir Plaaslike Regering
Die woord pensioenbelang word in die Wet op Egskeiding 
gedefinieer as die voordeel waarop die lid geregtig sou 
wees as sy lidmaatskap vrywillig op die datum van die 
egskeiding beëindig word.  Die finale egskeidingsbevel 
moet die woord “pensioenbelang” bevat om te verseker 
dat die egskeidingsbevel nie vaag of onafdwingbaar is 
nie.

Watter dokumente
benodig die Fonds
om die finale
egskeidingsbevel te
verwerk?

’n Gewaarmerkte afskrif van ’n egskeidingsbevel en die 
skikkingsooreenkoms wat aan die regsvereistes voldoen
Gewaarmerkte afskrifte van die lid en nie-lidgade se 
identiteitsdokumente
Kontakbesonderhede van beide partye
Bevestiging van die voormalige gade se bankbesonderhede
Betalingsinstruksie van die nie-lidgade wat bevestig hoe 
die voordeel betaal moet word
Inkomstebelasting verwysingsnommer van die 
nie-lidgade

Posbus 4300 • TygerVallei • 7536
Belmont Office Park • Twist Straat
Bellville • 7530
Tel 021 943 5306 • Fax 021 917 4115
support@crfund.co.za • www.crfund.co.za
Consolidated Retirement Fund
for Local Government
Registrasienommer: 12/8/32689/2

Vrywaringsverklaring:
Die Consolidated Retirement Fund for Local 
Government 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. SA Mokweni (Voorsitter),
mnr. AJ Smith (Ondervoorsitter),
mnr. JP Beukman, me. HA Cawood,
rdl. AP Gqabi, rdl. IR Iversen, mnr. TA Loko,
rdl. PJF Louw, rdl. C Meyer, mnr. AM Owen,
mnr. ET Scott, mnr. WW van Gass, mnr. JJ Wagner.
Hoofbeampte: Mnr. BW Shepherd

WEBTUISTEKOMPETISIE
Raai waarvoor staan die C in

CRF en staan ’n kans om ’n CRF-
winterwarm geskenkpak te wen.
Stuur jou antwoord teen 14 Augustus 2015 aan ons:

Jy kan op ons webtuiste aan die kompetisie deelneem of jou inskrywing pos aan CRF, Posbus 4300, Tygervallei 7536.

Kompetisiereëls
Inskrywings moet die Fonds teen 14 Augustus bereik om vir die
gelukstrekking te kwalifiseer. Slegs lede van die CRF kan inskryf.
Slegs een inskrywing per lid word aanvaar.
Die beoordelaars se beslissing is finaal.
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