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Beste Lid

Wil jy meer
begrafnisdekking hê? 

CRF aanvaar ’n besparingbenadering, beperk uitgawes!

Blaai asseblief om om meer oor hierdie opwindende voordeel uit te vind

Stel jy belang om die
huismark te betree?

Soos ek gesê het in my 
Voorsittersrede by die 
onlangse AJV wat op 26 
Februarie 2016 plaas- 
gevind het - en ek haal 
myself aan: As jy van 
tuimeltreinritte hou, sou 
die afgelope finansiële 
jaar vir jou ’n avontuur 
gewees het. Vir die res van 
ons - en ek glo ek praat 
namens beleggers wêreld- 
wyd - was die afgelope 

finansiële jaar, om die minste te sê, onstuimig. Hier in 
Suid-Afrika het ons regering ’n stoeledans met die 
ministers van finansies gespeel, wat die rand laat 
tuimel het. Die vroeëre landswye droogte, wat in die 
Wes-Kaap voortduur, help ook nie om vertroue by 
internasionale beleggers te skep om plaaslik te belê 
nie. Ons is egter almal in dieselfde bootjie, so kom ons 
berei onsself so goed as moontlik voor vir die res van 
die jaar. Lees asseblief die artikel op bladsy vier vir die 
jongste nuus oor die markte.

Gelukkig het ek ook goeie nuus om met julle almal te 
deel. Die CRF het op 1 Maart 2016 twee splinternuwe 
voordele bekendgestel. Jy kan nou jou bestaande 
begrafnisvoordeel tot R40 000 verhoog en ook 
begrafnisdekking vir 13 ander familielede uitneem, 
insluitende jou ouers, skoonouers, broers en susters. 
Die tweede voordeel is ’n opsie waarvolgens jy by FNB 
vir ’n bykomende huislening kan aansoek doen indien 
jy tussen R3 500 en R25 000 per maand verdien. Albei 
voordele is opsioneel, dus betaal jy slegs vir dit wat jy 
nodig het. Besoek asseblief die webtuiste of skakel die 
Fonds om meer oor hierdie opwindende voordele van 
die Fonds uit te vind.

Ons Fondslidmaatskap floreer steeds en ons is trots 
om aan te kondig dat die Fonds se lidmaatskap in 
Januarie 2016 tot met meer as 40 000 lede gestyg het. 
Dit maak die CRF een van die vinnigste groeiende 
fondse in plaaslike regering. Ons het Brendan Denver 
de Bruyn van die Eden Distriksmunisipaliteit besoek 
om aan hom ’n CRF-geskenkspakkie te oorhandig, 
want dit is darem spesiaal om die 40 000ste lid te 
wees. Hou hierdie spasie dop vir die volgende CRF-lid 
wat ’n mylpaal bereik – kom ons kyk wie is die 
gelukkige een om die 50 000ste lid van die CRF te 
raak!
Laastens, die langverwagte raadslidverkiesings is byna 
hier. Maak asseblief seker dat julle raadslede weet dat 
die CRF alle raadslede verwelkom en dat ons die 
bydraekoers spesiaal vir hulle hersien het. Dit beteken 
dat hulle nou ’n totaal van 15% van pensioendraende 
salaris kan bydra – 7,5% werkgewer- en 7,5% 
werknemerbydrae. 
Ons, julle Trustees, stem saam met die regering se 
voorstel dat twee-derdes van julle aftreevoordeel 
teen Maart 2018 as ‘n toekomstige maandelikse 
inkomste aangewend moet word, aangesien dit ’n 
beduidende stap is om jou aftreegeld te bewaar sodat 
jy eendag gemaklik kan aftree. My laaste boodskap 
aan julle vandag is dat as jy sou besluit om by jou 
huidige werkgewer te bedank of om af te tree, 
raadpleeg asseblief jou finansiële adviseur om jou 
te help om jou fondsvoordeel vir aftrede te bewaar.

Van julle Voorsitter
Soyisile Andreas Mokweni

Raai wat? indien jy ’n minimum bruto maandelikse 
inkomste van R3 500 tot ’n maksimum van R25 000 
verdien, kan jy vir die nuwe FNB huisleningsopsie 
kwalifiseer!

Jy kan nou tot R40 000 begrafnisdekking kry! 
Jy kan ook vir 13 ander familielede buiten jou gesin 
begrafnisdekking uitneem!

Op 1 Maart 2016 het die CRF twee opwindende nuwe voordele bekendgestel: ’n aanvullende begrafnisvoordeel 
en ’n bykomende FNB-huisleningsopsie. In hierdie artikel verduidelik ons hoe hierdie voordele waarde kan 
toevoeg tot die bestaande voordele wat die Fonds jou bied en wat jy moet doen as jy daarvoor wil aansoek doen.

In die aanbieding van sy Voorsittersrede het mnr. Mokweni klem gelê op die feit dat die nuwe CRF-bestuurspan 
’n veldtog aangepak het wat groot besparings meegebring het en in volgende jaar se begroting sal reflekteer. 
Besoek asseblief die webtuiste vir die aanbieding om te sien hoe die Raad beplan om daardie besparings te laat 
realiseer. 
Hy het ook terugvoer gegee oor die begrotingstoespraak en die afgevaardigdes meegedeel dat die 
aftreehervormings rakende die verpligte koop van ’n pensioen by aftrede tot Maart 2018 uitgestel is. Tot daardie 
datum of verdere kennisgewing van die regering kan lede hulle totale voordeel neem wanneer hulle aftree. Die 
Voorsitter het dit verder benadruk dat CRF-lede nie die uitstel van die wetgewing moet sien as ’n geleentheid om 
hulle fondsvoordele te onttrek nie, maar eerder moet begin kyk na standvastige opsies om hulle voordele te 
bewaar vir wanneer hulle aftree.  

Mnr. Lodi Venter, Voorsitter van die Ouditkomitee, het applous ontvang toe hy sy ongekwalifiseerde en skoon 
ouditeursverslag gelewer het. Die onafhanklike ouditkomiteespan het nou met die Trustees saamgewerk om die 
veranderinge aan bestuur te implementeer en die Fonds met beste praktyke te laat ooreenstem.
Die aktuaris, mnr. Sean Neethling, het bevestig dat die Fonds gesond en ten volle befonds is, ten spyte van die 
finansiële woelinge wat markte beleef het.
Mnr. Shainal Sukha, die Fonds se beleggingskonsultant, en mnr. Johan Rossouw, ons ekonoom, het ’n oorsig 
oor die afgelope finansiële jaar gelewer. Hulle het gewaarsku dat die onstuimige tye geensins verby is nie en dat 
ons die gordel gedurende die volgende finansiële jaar selfs stywer sal moet trek.
Die volledige Voorsittersrede asook al die aanbiedings wat by die AJV gemaak is, is beskikbaar op die webtuiste 
by www.crfund.co.za/annual-general-meeting . 

OPWINDENDE NUWE VOORDELE
 WAT WAARDE VOEG 

19de Algemene Jaarvergadering 

~ betaal net vir wat jy nodig het!

Value Added
Benefit

Extended Funeral Cover

for your Family

By Metropolitan for CRF members

EXTENDED FUNERAL BENEFIT Who can benefit from the extended funeral benefit?
If you are a CRF member, you qualify for this benefit.How does your family benefit from this policy?

Your immediate family, which includes your spouse and children are 
already covered on your funeral benefit with the CRF, but you can now 
take out extra cover for them should you wish.We now also provide funeral cover for 2 parents, 2 parents-in-law and 9 

other family members. Please contact the CRF on 021 943 5306 for more 
What amount can you and your family be covered for with 
this benefit?The monthly premium will be deducted by debit order and depends on the 
level of cover you choose for your immediate family or extended family. As a member of the CRF you already have a funeral benefit for yourself, 

your spouse and quailifying children up to the age of 26. By taking out the insure an extended family member to have funeral cover for an amount of 
R5000, R10 000 or R15 000.
How do you claim for this benefit?Please contact the Insurer, Metropolitan, directly on 0860 724 724 or send 

1)

2)

3)

www.crfund.co.za for who qualifies as extended family members, apply. You can also read more about other benefits available to you 
when you take out the extended funeral benefit policy.

Disclaimer: The benefit is available to CRF members, however you will 
need to  claim directly from Metropolitan.

P.O.Box 4300. Tyger Valley, 7536Tel: 021 943 5306 • Fax: 021 917 4115Email: support@crfund.co.zawww.crfund.co.za
REF: VABFUN 03/2016

You and your insured family must live in South Africa.
are insured for death by natural causes. They are insured for accidental 
death.

will lapse if you miss a monthly payment. 

Indemnity: The CRF for Local Government does not accept liability for any loss, damage or expense that 
Rules of the Fund will prevail.

Value Added
Benefit

Home Loans at
Discounted Rates

By FNB for CRF members

INTRODUCING“ADDITIONAL FNB HOUSING LOAN” TO CRF MEMBERS 
for this benefit!
  Do you earn between R3 500 and R25 000 per month?
 
  Is the purchase price of the new house, extension or    to  property, less than R600 000?  You are not under 

  YOU ARE A MEMBER OF THE CRF?
What other perks come with this benefit?

How do you pay back the loan?The monthly premium will be deducted from your employer’s payroll. 
The amount to be deducted depends on the home loan amount and 
will be confirmed with you when you apply for the loan.Are you interested?

Contact the CRF on 021 943 5306 for more  and to 
verify your membership. 

FNB will provide a bond for up to 105% of the purchase price of the 
house to qualifying members.
A once-off government subsidy available for members who earn 
between R3 301 and R15 000 per month.The subsidy (FSLIP) amount ranges from R20 000 to R87 000.You qualify for a 30% discount on  fees.You have access to affordable life and property insurance.A comprehensive home owner programme is available to assist you 

with the process of becoming a home owner.The interest you pay on the loan is prime less 0.5% on the variable 
rate  

Fixed rates available for 3 years.

•

•

•

•

•

•

•

•
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Indemnity: The CRF for Local Government does not accept liability for any loss, damage or expense that 

may be incurred as a direct result or consequence of reliance upon the  in this document. If 

there is any conflict between the  in this document and the actual Rules of the Fund, the actual 

Rules of the Fund will prevail.

40
 00

0ste  lid
Brendan Denver de Bruyn

Eden Distriksmunisipaliteit
Posbus 4300 • Tygervallei • 7536
Belmont O�ce Park • Twist Straat • Bellville • 7530
Tel 021 943 5306 • Faks 021 917 4115
support@crfund.co.za • www.crfund.co.za
Consolidated Retirement Fund for Local Government
Registrasienommer: 12/8/32689/2

RAAD VAN TRUSTEES
Mnr. SA Mokweni (Voorsitter), Mnr. AJ Smith (Ondervoorsitter), Mnr. JP Beukman, Mev. 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. Kobus Sadie



Aanvullende begrafnisvoordeel ~ verhoog jou bestaande dekking! Huislenings teen verminderde koerse!

HERSIEN JOU RISIKOVOORDELEKATEGORIE VOOR 30 APRIL 2016

Ek het my eie versekering, maar benodig 
sterfte-, ongeskiktheids- en 
gevreesdesiekte-dekking.

Lidbydrae: 7.5% oF 9%                           
Werkgewerbydrae: 18%
Kategoriekoste: 3%                
Jy spaar óf 22.5% óf 24%
vir aftrede (voor onkoste)

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

Jy ontvang ’n enkelbedrag van 4,35 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 met een van die versekerde gevreesde siektes gediagnoseer word, kan ’n 
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*.

Tipes risiko
kategorieë beskikbaar: Hoe kies ek?

Kyk of hierdie profiel jou pas: Indien jy sterf: Indien jy ongeskik raak:

Watter risikokategorieë is beskikbaar?

Wat gebeur met ernstige siekte?

A
Ek is ’n jong lid met ’n gesin en met min 
versekeringsdekking. Ek het beslis sterfte-, 
ongeskiktheids- en 
gevreesdesiekte-dekking nodig.

Lidbydrae: 7.5% oF 9%                            
Werkgewerbydrae: 18%
Kategoriekoste: 5%  
Jy spaar óf 20.5% óf 22%
vir aftrede (voor onkoste)

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

Jy ontvang ’n enkelbedrag van 4,70 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 met een van die versekerde gevreesde siektes gediagnoseer word, kan ’n 
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*.B

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

Lidbydrae: 7.5% oF 9%                            
Werkgewerbydrae: 18%
Kategoriekoste: 2%                
Jy spaar óf 23.5% óf 25%
vir aftrede (voor onkoste)

Jou afhanklikes ontvang ’n 
enkelbedrag van 4,70 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 sal word.

Indien jy met een van die versekerde gevreesde siektes gediagnoseer word, kan ’n 
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*.C

Ek is ouer as 50 jaar of ’n 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.

Lidbydrae: 7.5% oF 9%                  
Werkgewerbydrae:  18%                      
Kategoriekoste:  0%

Jy spaar óf 25.5% óf 27%
vir aftrede (voor onkoste)

Kategorie D bied nie enige 
risikovoordele buiten begraf- 
nisdekking nie. Jou afhanklikes 
ontvang ŉ enkelbedrag gelyk- 
staande aan jou totale lid- belang 
plus jou begrafnisvoordeel.

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

D

Ek is tussen 65 en 75 jaar oud en benodig 
sterftedekking.

Lidbydra: 7.5% oF 9%
Werkgewerbydrae: 18%            
Kategoriekoste: 3%                
Jy spaar óf 22.5% óf 24%
vir aftrede (voor onkoste)

Jou afhanklikes ontvang ’n 
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 sal word.

Geen dekking nie.

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

Lidbydrae: 7.5% oF 9%
Werkgewerbydrae: 18%

Jy spaar óf 24.9% óf 26.4%
vir aftrede (voor onkoste)

Jou afhanklikes ontvang ’n 
enkelbedrag van 1 x jou 
jaarlikse pensioendraende 
salaris plus jou totale lidbelang 
plus jou begrafnisvoordeel. 

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

G

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

Lidbydrae: 7.5% oF 9%                            
Werkgewerbydrae: 18%                       
Kategoriekoste: 3.25%   

Jy spaar óf 22.25% óf 23.75%
vir aftrede (voor onkoste)

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

Jy ontvang ’n maandelikse-inkomste-ongeskiktheidsvoordeel van 75% van jou jaarlikse 
pensioendraende salaris tot ’n maksimum van R130 000 per maand. Met ongeskiktheid gaan jy 
voort om 9% of 7,5% vir aftreebefondsing by te dra, en wanneer jy 65 word, ontvang jy jou 
totale lidbelang as aftreevoordeel. Onthou dat terwyl jy ’n maandelikse-inkomste- 
ongeskiktheidsvoordeel ontvang, jy steeds vir die sterftevoordeel gedek is totdat jy 65 jaar oud 
word.

Indien jy met een van die versekerde gevreesde siektes gediagnoseer word, kan ’n 
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*.E

* Lede wat aan Kategorieë A, B, C of E behoort, moet asseblief die webtuiste by www.crfund.co.za besoek om meer uit te vind oor gevreesdesiekte-dekking, vir watter siektes jy gedek is en wanneer jy nie gedek is nie.  Of skakel die CRF oproepsentrum as jy meer inligting oor gevreesdesiekte-dekking benodig. 

In die CRF kan jy kies tussen sewe verskillende risiko kategorieë, afhangend van hoeveel sterfte-, ongeskiktheids- en gevreesdesiekte-dekking jy benodig en of jy eerder 
soveel moontlik vir aftrede wil spaar. Lees asseblief die onderstaande inligting aandagtig en maak seker dat jy, indien nodig, jou risikokategorie hersien indien enige van 
jou persoonlike omstandighede verander. Stel asseblief die Fonds in kennis as jy van die een kategorie na ’n ander wil omskakel deur jou Verandering van 
Risikovoordelekategorie-vorm voor 30 April aan die Fonds te stuur. Jou nuwe kategorie sal op 1 Julie 2016 in werking tree. 

Hoe kies ek ’n risikovoordele kategorie wat my pas?
Let daarop dat jy dalk vir ’n mediese evaluasie sal moet gaan om om te skakel na ’n ander risikokategorie wat meer sterfte-, ongeskiktheids- en gevreesdesiekte-dekking 
bied. Let wel: Besoek asseblief die webtuiste by www.crfund.co.za om vas te stel wanneer jy gratis na ’n ander kategorie kan omskakel en wanneer die R100 
administrasiegeld van toepassing is. 

Lees asseblief hierdie inligting aandagtig wanneer jy jou huidige risikovoordele kategorie hersien en kontak jou finansiële adviseur voordat jy ’n besluit neem. 
Efficient Wealth (EFW) is die Fonds se voorkeur finansiële adviseur en jy kan hulle by 021 914 8030 kontak. 

Kos dit iets?

Jy en jou onmiddellike gesin word deur die begrafnisvoordeel gedek as jy ’n lid van die CRF, nog in diens en jonger as 75 jaar is. Soos voorheen verduidelik, kan jy ook 
jou bestaande begrafnisdekking vir jou gesin verhoog of dekking vir tot 13 ander familielede uitneem.

Bestaande en aanvullende begrafnisdekking

Voordele wat Waarde Voeg volg vanaf bladsy 1

Heg hierdie nuwe voordeel waarde tot my huidige dekking in die Fonds?
As ’n bydraende lid van die CRF kwalifiseer jy tot ouderdom 75 vir ’n begrafnisvoordeel, solank jy steeds in diens is. 
Jy kan egter nou bykomende begrafnisdekking vir jou gesin uitneem om jou bestaande begrafnisvoordeel aan te vul. Jy kan jou bestaande begrafnisdekking vir jouself, 
jou gade en kwalifiserende kinders ouer as 11 jaar teen ’n koste van R54 per maand tot R40 000 verhoog!
Wat is nuut?
Buiten dat jy die bestaande begrafnisdekking vir jou gesin kan verhoog, kan jy nou ook dekking vir jou ouers en skoonouers, asook 13 ander familielede, insluitende 
broers, susters, tantes en ooms, uitneem. 
Hoe gaan die bykomende premie afgetrek word?
’n Maandelikse premie sal met ’n debietorder afgetrek word en hierdie bedrag hang af van die vlak van dekking wat jy vir jou gesin of uitgebreide familie kies.
Hoe doen ek aansoek?
Skakel asseblief die CRF indien jy vir die uitgebreide begrafnisvoordeel wil aansoek doen. Hulle sal jou verwys na Metropolitan, wat die versekeraar is. Indien jy vir die 
voordeel moet eis, moet jy Metropolitan direk skakel by die nommer wat die CRF-konsultant verskaf, en die versekeraar sal jou inlig watter dokumentasie jy moet indien.
Ek het meer inligting nodig!
Meer inligting oor en dokumentasie vir hierdie voordeel is op die Fonds se webtuiste by www.crfund.co.za onder Member Benefits/Funeral Cover beskikbaar. Aan die 
einde van die inligting oor begrafnisdekking kry jy die toepaslike vorms en inligting wat jy kan aflaai. Anders kan jy ons skakel by 021 943 5306 en ons sal die inligting 
per e-pos aan jou stuur.

Hoe werk hierdie voordeel?
Indien jy tussen R3 500 en R25 000 per maand verdien en die koopprys van die huis wat jy wil koop of die waarde van die opknappings aan jou bestaande eiendom is 
minder as R650 000, kwalifiseer jy moontlik vir hierdie voordeel. Indien jy en jou gade lede van die CRF is, moet julle gesamentlike inkomste nie R50 000 oorskry nie.
FNB sal aan kwalifiserende lede ’n verband van tot 105% van die koopprys van die huis toestaan.
Jy kan ook vir ’n eenmalige staatsubsidie van tussen R20 000 en R87 000 kwalifiseer indien jou maandelikse huishoudelike inkomste tussen R3 501 en R15 000 is. 
Die rente wat jy op die lening betaal, is minus 0,5% van die individuele veranderlike koers-opsie. Vaste koerse is ook vir drie jaar beskikbaar. 
Jou werkgewer sal die maandelikse premie van jou salaris aftrek en FNB sal die bedrag wat afgetrek moet word, bevestig wanneer jy vir die huislening aansoek doen.
Hoe doen ek aansoek vir die nuwe aanvullende voordeel van FNB?
Kontak die CRF vir meer inligting of besoek die webtuiste by www.crfund.co.za en klik op Member Benefits/Applying for a home loan om die FNB-dokumentasie en 
aansoekvorm af te laai.
Sal die Fonds dit waarborg as ek ’n huislening benodig wat deur my pensioengeld geborg word?
Let daarop dat hierdie ’n bykomende voordeel is en nie die huidige nieverband-huislenings wat aan alle kwalifiserende CRF-lede gebied word, vervang nie. Vir lenings 
wat deur jou pensioengeld geborg word, kontak asseblief die Fonds om vas te stel of jy kwalifiseer en vir hoeveel en hoe om vir so ’n lening aansoek te doen.



eerste kwartaal
van 2016!

Die jaar het op ’n dolle noot afgeskop met aftreehervormings wat geïmplementeer is en gerugte dat die regering op jou 
swaarverdiende pensioengeld gaan beslag lê, het die hoofopskrifte gehaal. Ons was oorval met versoeke om met lede landswyd 
te praat wat die feite direk by die Fonds wou uitvind. Talle lede het oorweeg om te bedank. Onthou, moet nooit op gerugte oor 
jou CRF-voordele reageer nie. Kontak altyd die Fonds by 021 943 5306 om die feite te kry.

Dit lyk asof ons nog steeds op die finansiële tuimeltrein is, met markte wat in Januarie besonder swak was, gevolg deur Februarie wat relatief neutraal was en daarna ’n 
verrassende sterk Maart. Terugskouend op die afgelope kwartaal as geheel, was die JSE met 3.87% sterker, terwyl wêreldmarkte soos gemeet deur die MSCI in VSA-dollarterme 
0.2% sterker was. 

Waarom dan al die pessimisme?
Alhoewel ons dankbaar is vir die positiewe opbrengs gedurende die eerste kwartaal van die jaar, verwag ons steeds ’n moeilike jaar vir beleggers, nie net plaaslik nie, maar ook 
internasionaal. Al het die Minister van Finansies, mnr. Gordhan, ’n aanvaarbare begroting gelewer, is dit dalk nie genoeg om ’n verlaging van Suid-Afrika se kredietgradering na 
rommelstatus te vermy nie. Ons lot sal in die volgende drie tot ses maande deur die graderingsagentskappe bepaal word. Al is dit nie goed ten einde internasionale beleggings 
te lok nie, dink ons dat baie van die negatiewe nuus reeds in die rand se wisselkoers weerspieël word.

Hoe raak dit jou sak?
Die verswakkende rand, tesame met die landswye droogte, het tot die stygende inflasiekoers bygedra. Ons verwag dat voedselinflasie dubbelsyfers sal haal, en die algehele 
inflasie so hoog as 8% sal styg. Dit, gekoppel aan die moontlikheid van verdere rentekoersverhogings, sal ’n negatiewe uitwerking op die Suid-Afrikaanse verbruiker hê.

Wat kan jy gedurende hierdie moeilike tye doen?
Die beste raad wat ons aan ons lede kan gee, is dat jy nuwe skuld moet vermy en indien enigsins moontlik, bestaande skuld so gou as moontlik moet probeer terugbetaal. 
Indien jy geen skuld het nie, probeer jou spaarkoers verhoog sodat jy ’n beter kans staan om eendag gemaklik te kan aftree. Onthou, jy is nie alleen nie en die Trustees van die 
CRF werk hard om alternatiewe beleggingsoplossings te vind wat steeds ’n positiewe opbrengs tydens hierdie moeilike tye kan lewer. 

Bly ingelig... 
Die Hoofbeampte van die CRF, mnr. Kobus Sadie, publiseer gereeld die jongste finansiële nuus, en verduidelik hoe die huidige markprestasie ons land en gevolglik ons beursies 
beïnvloed. Besoek asseblief die webtuiste by www.crfund.co.za om die maandelikse CRF Financial Bulletin te lees.

Belangrik om te onthou
Registreer vir veilige toegang op die CRF se webtuiste om jou Fondswaarde of huidige risikovoordele kategorie aanlyn te sien, waar of wanneer jy wil. Jy kan na jou 
nominasievorm kyk om seker te maak dat die inligting korrek is, of ’n versoek na support@crfund.co.za stuur indien jy agterkom dat enige van jou inligting verander het. Indien 
jy sukkel om te registreer, kontak asseblief die Fonds en ons sal jou graag help.

DIE JONGSTE NUUS OOR DIE MARKTE 

ONS WAS BESIG
Aftreehervorming

Toe vind die AJV plaas … en die Fonds is gesond, het ’n besparingbenadering aanvaar en ons 40 000ste lid verwelkom. Besoek 
asseblief die webtuiste om alles oor die AJV te lees. Nog goeie nuus is dat die CRF later in 2016 ’n Shari’ah-beleggingsopsie gaan 
bekendstel.

AJV 2016

Na die AJV het ons onmiddellik met IP50+ werkswinkels begin om lede ouer as 50 jaar te help om 
hulle opsies te verstaan. Die CRF bied beleggingsopsies vir lede naby aftrede wat in ’n minder riskante portefeulje wil belê en hulle geld vir aftrede wil bewaar. Ons het ook 
die geleentheid gebruik om die nuwe CRF voordele aan lede voor te stel.

Noxolo Kohlani van Bu�alo City
word op datum gebring met AftreehervormingAftreehervorming werkswinkel by Harmoniepark

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.

IP50+ en nuwe waardetoegevoegde voordele


