
Ons wil Kobus Sadie met sy aanstelling tot Hoofbeampte van die CRF vir 
Plaaslike Regering gelukwens.  Kobus is nuut in Plaaslike Regering en is 
in 2014 as Hoofbeleggingsbeampte aangestel.  Brian Shepherd wat die 
pos as hoofbeampte  oor die laaste jaar beklee het, het bedank en die 
Raad van Trustees is oortuig daarvan dat Kobus nou meer as gereed is 
om die voltydse posisie van Hoofbeampte te beklee.

Hy het ’n BCom-graad in Bestuursrekeningkunde en is ’n CFA 
“Charterholder” van die CFA Instituut in Virginia, VSA. Kobus was die 
Hoofbeleggingsbeampte van ’n multibestuurder voordat hy by die CRF 
aangesluit het.

Kobus woon in Durbanville saam met sy vrou en twee kinders en het ’n 
groot passie vir die buitelewe, geniet vryduik, waterski en 4x4 wanneer 
hy kans kry.

Hy is opgewonde oor sy onlangse aanstelling en is reeds aktief betrokke 
met die Fonds se beleggings. Kobus sien uit daarna om alle belanghebbendes te ontmoet en om nou met die 
diensverska�ers saam te werk om die visie van die Raad van Trustees uit te leef, naamlik uitstekende 
opbrengste en kwaliteit diens, gerugsteun deur gesonde bestuursprosesse, aan alle CRF-lede.
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OPWINDENDE VERANDERINGE IN
JULLE FONDS ~ julle het ’n nuwe Hoofbeampte

’N LANG-
TERMYNSIENING
IS NOODSAAKLIK
~ tydens onstuimige markte!

Die winter is verby, die dae is langer en almal praat 
oor vakansieplekke vir die einde van die jaar – alles 
tekens dat ons nou in die pylvak na die einde van die 
jaar is.

In hierdie laaste uitgawe van 2015 se 
ledenuusbriewe stel ons jou amptelik aan ons nuwe 
Hoofbeampte bekend en skets ons hoe die 
beleggingsmarkte steeds wipplank ry. 

Om op ’n hoogtepunt af te sluit, wil ek met julle die 
goeie nuus deel dat die CRF op 6 Julie vanjaar twee 
kommunikasietoekennings by die “Institute of 
Retirement Funds Best Practices Awards” ontvang 
het. Ons is inderdaad trots op ons Fonds en sy 
kommunikasie, maar die eer kom julle, ons lede, toe 
omdat julle die Trustees se nuusbriewe lees, die 
werkswinkels in julle area bywoon en sorg dat julle 
op hoogte van die verbeterde Fondsvoordele bly.

Kyk asseblief mooi na jou 
aftreegeld, bewaar jou 
voordele indien jy van werk 
verander, en hersien jou 
risikovoordelekategorieë 
gereeld. Lees lekker aan 
ons nuusbrief.

Van julle Voorsitter

Soyisile Andreas Mokweni
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Waarom so onstuimig?
China en Griekeland het sedert Februarie 2015 die 
�nansiële hoofopskrifte oorheers. Toe die Griekse 
situasie tekens begin toon dat dit stabiliseer, het die 
Chinese aandelemarkte (soos weerspieël deur die 
CSI 300-indeks van die grootste Shanghai- en 
Shenzhen-genoteerde aandele) tussen Junie en 
Julie met 30% gedaal. Die Chinese owerhede het 
ingegryp deur buitengewone maatreëls in te stel 
om die markte te probeer kalmeer, insluitend om vir 
lang periodes die verhandeling van sekere aandele 
te verbied of te beperk. Selfs al was die CSI 300 op 
met meer as 100% op sy hoogste piek, was die 
primêre bekommernis die manier waarop die 
Chinese regering markkragte openlik teengestaan 
het.

Op 11 Augustus 2015 het China ’n devaluasie van sy 
geldeenheid aangekondig, wat uiterste 
onbestendigheid in markte veroorsaak het. 
Wêreldwyd het markte dit as ’n duidelike teken 
beskou dat China se ekonomie inderdaad vinniger 
as verwag verlangsaam. Gevolglik het ontluikende 
markte ’n beduidende uitvloei van kapitaal 
ondervind, die VSA-dollar het versterk en 
kommoditeitspryse (wat in VSA-dollars geprys is) 
het beduidend gedaal.

Hoe het dit ons in Suid-Afrika geraak?
Suid-Afrika was nie immuun nie, en selfs al het die 
rand ietwat beter as geldeenhede in soortgelyke 
ekonomieë gevaar, het dit beduidend verswak en 
tot oor R14 teen die VSA-dollar gedaal.  Suid-Afrika 
en die rand bly kwesbaar vir ’n skielike uitvloei van 
kapitaal as gevolg van ons afhanklikheid van die 
uitvoer van kommoditeite, dubbele tekorte en 
buitelanders wat baie van ons e�ekte besit.  Die laer 
olieprys sal egter ’n positiewe uitwerking op ons 
ekonomie hê. 

Die CRF het die toenemende onstuimigheid in die 
markte verwag, dus was ons redelik kalm te midde 
van al die markwoelinge.  Omdat ons 
langtermynbeleggers is, skep sulke gebeurtenisse 
geleenthede, dus moet ons ten alle koste vermy dat 
ons op korttermyn gebeure oorreageer. Ons 
moedig ons lede aan om dieselfde te doen.

Vir meer �nansiële inligting, lees asseblief die 
maandelikse “CRF Financial Bulletins” wat op die 
Fonds se webtuiste by www.crfund.co.za beskikbaar is.

Vrouedag in Paarl

CRF wen by die IRF

Trustees bespreek strategie



Beter opsies vir lede met aftrede?
Die Raad van Trustees het by ’n onlangse 
vergadering besluit om die opsie om ’n maandelikse 
pensioen binne die Fonds te neem met aftrede, 
vanaf 1 Januarie 2016 te staak, terwyl hulle ’n aantal 
buigbare nuwe aftree-oplossings vir lede vir die 
toekoms ondersoek. Dit beteken dat as jy na 1 
Januarie 2016 aftree en ’n maandelikse pensioen wil 
ontvang, jy nou ’n pensioen buite die Fonds moet 
koop. Ons sal julle in kennis stel sodra die nuwe 
produkte in die Fonds beskikbaar is. Hierdie 
verandering sal nie enige van die huidige 
pensioenarisse in die Fonds beïnvloed nie.

Onthou om met jou �nansiële adviseur te praat om 
jou te help wanneer jy hierdie besluit neem. E�cient 
Wealth is die Fonds se voorkeur �nansiële adviseur 
en die Trustees het hulle gekies om jou met jou 
aftreebeplanning by te staan. Indien jy met hulle wil 
kontak maak, bel asseblief ons oproepsentrum by 
021 943 5306.

Bekostigbaarheid en deursigtigheid
Ons streef daarna om vir julle die beste voordele 
moontlik teen die bekostigbaarste tariewe te bied, 
om seker te maak dat jy soveel moontlik vir aftrede 
spaar. Die Raad van Trustees het besluit om vanaf 1 
Augustus 2015 weer ’n vaste tarief vir begrafniskoste 
vir alle lede in te stel. Die goeie nuus is dat alle lede 
R17.10 vir hul begrafnisdekking betaal.

Besoek ons webtuiste by www.crfund.co.za vir ‘n 
volledige uiteensetting van die totale bedryfskoste.

Merk die dae op jou kalender!
Die Fonds se 19de algemene jaarvergadering vind 
op 26 Februarie 2016 plaas. Alle mosies moet teen 
30 November 2015 by die Fonds ingedien word. 
Meer inligting sal nader aan die tyd op die Fonds se 
webtuiste gepubliseer word.

Ons het ’n wenner!
Ons is bly om aan te kondig dat Donovan Plaatjies 
van die Prince Albert munisipaliteit die wenner van 
ons CRF-naamsveranderingskompetisie is. Donovan 
het korrek aangedui dat die “C” in CRF vir 
“Consolidated” staan! Geluk Donovan, ons is seker jy 
gaan jou prys geniet!

Indien jy vir veilige webtoegang geregistreer het en jou fondskommunikasie elektronies ontvang, kan jy 
verwag dat jou jaarlikse voordelestaat in Desember aanlyn beskikbaar sal wees.  As jy vir die posbode wil wag, 
sal jou staat saam met die algemene jaarverslag in Januarie 2016 aan jou gepos word.

Onthou om die volgende inligting noukeurig na te gaan wanneer jy jou voordelestaat ontvang:

Wees op die uitkyk vir jou
2015 voordelestaat

HET JY GEWEET 
~ wat in die Fonds
aangaan?

Persoonlike en
kontakbesonderhede

Jou voordele – aan watter 
kategorie behoort jy?

Begunstigde nominasievorms 
– weet ons wie is �nansieel 
van jou afhanklik? 

Bygewerkte en korrekte nominasievorms verseker dat jou 
afhanklikes geïdenti�seer is, wat help met die spoedige 
verwerking van ’n sterfte-eis.

Hersien jou risikokategorie en maak seker dat jy een gekies het 
wat die nodige dekking vir jou en jou gesin verskaf. Onthou, jy 
kan eenmaal ‘n jaar voor 30 April verander.

Verouderde of foutiewe inligting kan die verwerking van jou eis 
vertraag.  Jy kan ook belangrike kennisgewings van die Fonds 
misloop.

NagegaanWaarom is dit belangrik?Kontroleer

In Volume 55 van ons nuusbrief het ons dit onder jou aandag gebring dat die laat indiening van ’n ongeskikt-
heidseis sal veroorsaak dat die versekeraar die eis afkeur.

Dit is noodsaaklik dat jy die vordering van jou eis opvolg en jou werkgewer van jou moontlike ongeskikt-
heidseis in kennis stel voordat die inhandigingsdatum vir die eis verstryk.

Die volgende behoort jou te help. Stel asseblief jou Menslikehulpbronne departement in kennis van ’n 
moontlike ongeskiktheidseis indien jy “ja” op enige van die waarskuwingstekens hieronder antwoord.

Dit is belangrik om te onthou dat bogenoemde punte slegs riglyne is en dat net jou versekeraar ’n 
ongeskiktheidseis kan goedkeur. Wanneer jy jou Menslikehulpbronne departement in kennis gestel het, is dit 
belangrik dat jy nagaan vir watter voordeel jy eis, aangesien indieningsperdatums vir eise verskil. Indien jy meer 
inligting of bystand met die ongeskiktheidseisprosedure benodig, kontak ons gerus by 021 943 5306, of besoek 
die Fonds se webtuiste by www.crfund.co.za

MOONTLIKE ONGESKIKTHEID
~ Wanneer moet jy jou werkgewer in kennis stel?

Waarskuwingstekens Merk as die antwoord ja is

Jy is met ’n progressiewe en chroniese mediese toestand gediagnoseer

Verhoogde afwesigheid van die werk as gevolg van mediese redes

Swak prestasie as gevolg van ’n inkorting

Jy wil ’n ongeskiktheidseis as gevolg van swak gesondheid of besering indien

Jy sal jou jongste Fondswaarde kan nagaan, jou kontak-
besonderhede elektronies kan bywerk en seker maak 
dat jou begunstigde nominasievorm korrek is.

Dit is ook gerie�ik dat ons webtuiste met veilige 
toegang jou voordelestaat in jou dokumente gids 
liasseer, wat beteken jy hoef nie te wag dat die posbode 
dit a�ewer nie – dit sal aanlyn beskikbaar wees. 

Nee! Jy moet net hierdie eenvoudige stappe volg.

Niemand hou daarvan om te wag as jy inligting dringend benodig nie. Indien jy vir veilige toegang geregistreer het, is al jou Fondsinligting nou met die druk van ’n 
knoppie beskikbaar.

Wat gebeur in jou Fonds? ~ wees die eerste een om te weet!

Indien jou selnommer en/of e-posadres nie met ons 
rekords ooreenstem nie, kontak ons asseblief en werk 
jou besonderhede by sodat jy kan registreer.

Besoek ons webtuiste by www.crfund.co.za 
Kies die “Secure Access”-skakel
Indien jy die vrywaring verstaan, klik op “yes”
Jy land dan op die “Secure Access” blad
Klik op “Create a New User Account” en volg die 
instruksies 

•••••

Waarom nie vir veilige webtoegang
registreer nie? Is dit moeilik om te registreer?

Moontlike slaggat ...

Indien jy meer inligting of verdere bystand benodig, 
kontak ons gerus by 021 943 5306 en een van ons 
opgeleide konsultante sal jou deur die registrasiepro-
ses help.

Ons is hier om te help en wil jou
lewe makliker maak!

VRYWARING 
Die CRF 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 
kon�ik tussen die inligting in hierdie dokument en die werklike Reëls van die 
Fonds is, sal die Reëls van die Fonds geld.

VERTAALDE EN ELEKTRONIESE KOMMUNIKASIE
Die nuusbriewe is in Afrikaans, Engels en Xhosa beskikbaar en word op die 
webtuiste gepubliseer. E-pos asseblief jou besonderhede aan 
support@crfund.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.


