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DIT IS TYD DAT JY ONS ONTMOET! 

Die CRF wil hê dat jy jou finansiële doelwitte moet bereik. Studies het getoon dat die beste manier om finansieel kundig te word, is om ingelig te 

bly, tog sukkel ons om werkgewers sowel as lede te oortuig om tyd af te staan om ons opleidingsessies by te woon. Die doelwit is om die sessies 

kort, kragtig en waardevol te maak. Al is ons webtuiste omvattend en al dek ons nuusbriewe die hoofpunte, vind ons dat lede die meeste leer 

deur vrae en aangesig-tot-aangesig-gesprekke met ons opgeleide konsultante.  

Die Trustees het versoek dat ons regdeur die jaar finansiële welstandsprogramme aanbied, want hulle glo dat jy jou finansiële welstand ernstig 

moet opneem – vanaf jou eerste werksdag tot die dag dat jy die Fonds verlaat. Die sessies vir 2017 vind in Maart en Mei plaas. Jy sal 

kennisgewings ontvang met die datums, tye en plekke sodra dit beskikbaar is.  

 

Die Fonds se goedgekeurde finansiële adviseurs sal hierdie werkswinkels bywoon om jou met enige van jou finansiële vrae te help. Indien jy 

daarvoor wil beplan, kan jy gerus die Fonds skakel om uit te vind wanneer daar ’n werkswinkel in jou omgewing is, en laat weet ons as jy dit 

misgeloop het sodat ons jou by ons toekomsplanne kan insluit.  

 

Bly asseblief op hoogte... 

Ons nuwe ShareCall-nommer beteken dat jy ons nou van enige plek in die land teen die koste van ’n plaaslike oproep kan skakel! 

Kontak die CRF op 0861 CRFUND as jy enige Fonds-verwante navrae het of om jou rekords op te dateer om te verseker dat jy jou kommunikasie 

te ontvang van die Fonds. 

 



 
 

 

VAN ONS AAN JOU! 

Ek hoop 2017 het vir julle goed begin. Noudat die herfs hier is, laat my toe om met julle te deel wat ons gedoen het sedert die Fonds laas met 

julle gekommunikeer het. 

 

Die raadslidverkiesings het aktiwiteite in Plaaslike Regering in 2016 oorheers.  Die CRF-span was baie besig en het regdeur die land gereis om 

werkswinkels vir nuwe raadslede aan te bied. Ek is werklik trots daarop om te rapporteer dat die CRF se raadslid-lidmaatskap met 100% gegroei 

het. Nog goeie nuus is dat ons Fondslidmaatskap ook verhoog het en in Januarie vanjaar het ons meer as 43 000 lede gehad! Ons sal dit beslis 

vier wanneer ons die 45 000-merk bereik! 

 

Die algemene jaarvergadering het in Februarie plaasgevind. Indien jy dit nie kon bywoon nie, ruim asseblief tyd in om die webtuiste te besoek 

en lees die insiggewende aanbiedings wat deur die Fonds se sleuteldiensverskaffers gelewer is. Die aanbiedings van ons beleggingskonsultant, 

Shainal Sukha, en ons ekonoom, Johan Rossouw, sal help lig werp op die redes waarom 2016 so ’n moeilike jaar was en waarom die 

onstuimigheid in hierdie jaar sal voortduur. 

 

Ons moes ongelukkig sommige van ons Trustees groet. Mnr. Ace Gqabi, raadslidtrustee uit die Oos-Kaap, is nie herkies nie en kan derhalwe nie 

langer as trustee in die Raad dien nie. Twee van ons langsdienende addisionele trustees, mev. Anette Cawood, lidtrustee uit die Noord-Kaap, 

en mnr. Andre Smith, lidtrustee uit die Wes-Kaap, se termyne as trustee het ook tot ’n einde gekom. Ons wens hulle albei ’n gelukkige aftrede 

toe en sal altyd dankbaar wees vir hulle diens aan die Fonds. 

 

Die RFD het ’n aantal veranderinge gemaak aan die wyse waarop fondse bestuur word, derhalwe word nuwe bestuursbeginsels regoor die 

bedryf geïmplementeer. Die wyse waarop trusteeverkiesings plaasvind, word tans deur die RFD hersien en verkiesings vir die huidige vakatures is 

uitgestel. Ons sal enige verwikkelinge in hierdie verband aan julle kommunikeer. 

Lees asseblief jou nuusbrief, want dit is hoe ons Fondsveranderinge en -aktiwiteite aan jou oordra. Doen asseblief ook jou bes om werkswinkels in 

jou omgewing by te woon.  



 
Onthou Madiba se woorde: “Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.” Ek moedig jou aan om ingelig 

oor en op hoogte van jou aftreetoekoms te bly. 

Jou voorsitter 

Soyisile Mokweni 

 

NOG “GEBEURTENISRISIKO’S” WORD IN 2017 VERWAG – TERWYL SUID-AFRIKA ASEM OPHOU VIR DIE JUNIE-GRADERING!  

2016 was ’n jaar van onverwagte gebeure, insluitend die verkiesing van Donald Trump tot die 45ste Amerikaanse President en die Britte se 

besluit om die Europese Unie te verlaat (algemeen bekend as “Brexit”). Hierdie gebeurtenisse het onsekerheid verhoog en verdere 

“gebeurtenisrisiko’s” word in 2017 verwag.  

Op die plaaslike front het die besigheidswêreld met die Minister van Finansies saamgewerk om ’n afwaartse gradering te vermy. Die 

graderingsagentskappe sal Suid-Afrika weer in Junie 2017 evalueer. Indien Suid-Afrika op sy streng fiskale konsolidasiepad volhou en 

ekonomiese groei begin toeneem as gevolg van hoër kommoditeitspryse en ’n meer akkommoderende monetêre beleid, is daar ’n kans dat 

ons hierdie jaar ’n afgradering kan vryspring. Enige negatiewe verrassings aan die politieke front kan egter die vordering wat tot dusver gemaak 

is, ontspoor.  

Finansiële markte hou nie van onsekerheid nie en daarom kan ons verwag dat markte onstuimig sal bly. Oor die afgelope aantal jare het die 

CRF lede gewaarsku dat opbrengste waarskynlik laer sal wees en ons het dit in 2015 en 2016 in veral die meer riskante CRF-portefeuljes ervaar. 

Ons glo dat hierde tendense waarskynlik sal voortduur, ten spyte van ’n geringe verbetering in die vooruitsigte vir die plaaslike ekonomie. 

Onlangse verkiesings in Nederland en komende verkiesings in Frankryk en Duitsland kan potensieel nasionalistiese wenners oplewer, wat tot die 

verbrokkeling van die Europese Unie kan lei. Verhoogde onsekerheid duur voort in die VSA, met Donald Trump wat voortgaan om die status quo 

te verwerp deur die VS-dollar met sy twiets te laat verswak. Hy verhoog die risiko vir ’n handelsoorlog met China en Mexiko, jaag die VS-

bondgenote die harnas in, verbreek multilaterale handelsooreenkomste, versterk verhoudings met Putin wat klaarblyklik toenemend 

imperialisties raak en implementeer ongewilde uitvoerende bevele oor immigrasie. Ons kan ten minste nie vir Trump kritiseer oor hoe vinnig hy sy 

verkiesingsbeloftes geïmplementeer het nie – of ons daarvan hou of nie. 

Die meer riskante Groei- en Gematigde Portefeuljes het nie in die 2016-finansiële jaar (Julie 2015 – Junie 2016) hulle mikpunte gehaal nie.  

Die CRF sal in die toekoms voortgaan om omsigtig op te tree, koste te verlaag en beleggings met hoër opbrengste te soek om lede se netto 

risko-aangepaste opbrengste te verbeter.  

Besoek asseblief die webtuiste by www.crfund.co.za/investments vir die jongste Fondsopbrengste en om te sien hoe al die portefeuljes presteer 

ten opsigte van hul maatstawwe. 

http://www.crfund.co.za/investments


 
Jy kan ook meer lees oor beleggingsopsies wat beskikbaar is na die ouderdom van 50. 

 

HOE KAN ONS JOU HELP? 

Wil jy meer van die finansiële markte weet? 

Ons stuur maandeliks ’n elektroniese finansiële bulletin uit met die 

jongste oor wêreldmarkte en hoe dit jou winsgrens affekteer.  

 

Stuur asseblief jou e-posadres na support@crfund.co.za en versoek om ons 

maandelikse finansiële bulletin van die Hoofbeampte te ontvang. Vir maklike 

verwysing, is al hierdie publikasies op die webtuiste beskikbaar. 

Jy kan nou jou Fondsprestasie daagliks sien! 

Die Fonds is op 1 September 2016 in onderaandele verdeel; wat 

beteken dit vir jou, die lid? 

Die Fonds het die wyse waarop opbrengste bereken word, van maandeliks 

na daagliks verander. 

Die waarde van jou lidbelang is gebruik om eenhede in die Fonds te koop. 

Die eenheidsprys styg of daal daagliks, afhangend van hoe die 

beleggingsportefeuljes presteer. Die waarde van jou lidbelang sal daagliks in 

plaas van maandeliks (soos in die verlede) verander.  

Jou fondswaarde word bereken deur die getal geakkumuleerde eenhede 

(lopende totaal van eenhede) met die eenheidsprys op die dag te 

vermenigvuldig. Indien jy vir Veilige Toegang geregistreer is, kan jy jou 

Fondswaarde daagliks nagaan. 

Beplan jy om te onttrek? Ons het ’n nuwe Kontantportefeulje wat 

jou geld beskerm terwyl ons dit namens jou onttrek.  

Die Trustees het ’n Kontantportefeulje geïmplementeer om jou 

voordeel te beskerm wanneer jy beplan om te onttrek. 

Stel ons so spoedig moontlik van jou onttrekkingsdatum in kennis. Vanaf 1 

Februarie 2017 sal lede wat die Fonds verlaat se voordele na die nuwe 

Kontantportefeulje omgeskakel word binne twee werksdae wat volg op jou 

laaste dag van diens, op voorwaarde dat die Fonds betyds skriftelike 

bevestiging van onttrekking ontvang het. Die Trustees was besorg dat lede 

blootgestel was aan ’n negatiewe afswaai in die beleggingsmarkte in die 

periode tussen hulle laaste werksdag en die dag waarop hulle 

Fondsvoordeel onttrek word om die eis te verwerk. Die implementering van 

die Kontantportefeulje verminder die risiko dat dit kan gebeur. 

 

mailto:support@crfund.co.za


 
Ons nasionale voetspoor brei uit … hoe groter die voetspoor, 

hoe laer die koste. 

Ons is nasionaal. Die CRF voorsien bekostigbare aftree-opsies 

aan alle werknemers en raadslede binne Plaaslike Regering. 

Ons raadslid-lidmaatskap het sedert verlede jaar met meer as 100% 

toegeneem. Ons het lede in agt van die nege provinsies in Suid-Afrika. 

Wees versigtig … moenie betaal vir risikodekking wat jy nie meer 

nodig het nie.  

Spaar jaarliks meer deur jou risikovoordelekategorie jaarliks te 

hersien. As jy minder of meer dood of ongeskiktheidsdekking 

benodig, dien asseblief voltooide Verandering van 

Risikovoordeel Kategorie vorm in by die Fonds voor 30 April. 

 

In sommige gevalle kan daar administrasiefooi van R100 betaalbaar wees. 

Die nuwe kategorie sal op 1 Julie in werking tree. Onthou, jy kan die 

dokumentasie binne drie maande na enige lewensveranderende 

gebeurtenis aan die Fonds stuur om te verhoed dat jy die R100 betaal. 

Geen betaling … geen risikodekking nie. Maak seker dat jou 

werkgewer elke maand betyds jou aftrekkings oorbetaal.  

Indien jou munisipaliteit nie jou maandelikse bydraes aan die 

Fonds oorbetaal nie, is jy nie vir sterfte- en 

ongeskiktheidsvoordele gedek nie. 

Die reg is aan jou kant. Ingevolge artikel 13A (8) is daar persoonlike 

aanspreeklikheid vir die partye binne Plaaslike Regerings indien afgetrekte 

lidbydraes van ’n Fonds nie oorbetaal word nie. Die Wet stipuleer verder dat 

die hele Munisipale raad gesamentlik en afsonderlik op ’n persoonlike vlak 

verantwoordelik gehou kan word vir die versuim om die bydraes wat van 

lede afgetrek is, oor te betaal. Die skuldige party kan tronkstraf of ’n boete 

van tot R10 miljoen of beide opgelê word. 

Help ons om jou gesin en familie te help wanneer jy nie kan nie! 

Die Fonds handel sterfte-eise so spoedig moontlik af! Ons 

statistiek bewys dit. Swak bygewerkte begunstigdevorms en 

verouderde lid-data vertraag egter die hele proses.  

Dit beteken dat jou gesin en familie en afhanklikes langer moet wag vir die 

eis om uitbetaal te word. Werk asseblief jou inligting via die Verso App op jou 

selfoon of Veilige Toegang op die webtuiste by, of kontak jou 

mensehulpbronbeampte of die Fonds om die toepaslike dokumentasie aan 

jou te stuur.  



 
 GEREELDE VRAE, SO EENVOUDIG MOONTLIK BEANTWOORD 

Hoeveel betaal ek maandeliks vir my aftrede? 

Jy betaal 9% of 7,5% van jou maandelikse pensioendraende salaris, en jou werkgewer betaal 18% van jou maandelikse pensioendraende  

salaris namens jou aan die Fonds. Indien jy ’n raadslid is, sal jy in totaal 15% van jou maandelikse  pensioendraende salaris betaal, gestruktureer 

as 7,5% lid- en 7,5% werkgewerbydrae. 

Hoeveel word vir koste afgetrek? 

Risikovoordele is beperk tot 5% en die koste van die bestuur van die Fonds in geheel is 0,9%. 

Sommige fondse gebruik al ons aftreespaargeld om te betaal vir goed soos sterfte- en ongeskiktheidsdekking. Wat as ek dit nie wil hê nie? 

Jy kan ’n opsie kies wat nie daardie voordele insluit nie. Dit is Fondsbeleid om vir aftrede te spaar, daarom is risikodekking tot 5% beperk.  

Indien die finansiële markte ineenstort, kan ek al my geld verloor? 

Batebestuurders kry doelwitte om risiko’s ten opsigte van hierdie moontlikhede te bestuur. Jy behoort aan ’n vastebydraefonds, daarom sal jy in 

so ’n geval waarskynlik op die kort termyn ’n gedeelte van jou geld verloor. Dit is belangrik om nie te oorreageer nie, aangesien ons sien dat 

markte hulself oor tyd herstel. Aftreeplanne behoort altyd oor die lang termyn gesien te word om te verhoed dat paniek intree. 

Kan die regering my geld vir hulleself gebruik? 

’n Kort antwoord: nee. Jou Fonds val onder ’n afsonderlike liggaam genaamd die Raad op Finansiële Dienste. Trustees moet met die bestuur 

van jou bates aan streng reëls en wette voldoen.  

Watter siektes word deur die gevreesdesiektevoordeel gedek? 

Die volgende siektes word gedek: Beroerte, kanker, hartaanval, kroonslagaarchirurgie, blindheid, nierversaking, verlamming en hooforgaan-

oorplantings. Kontak ons asseblief om vas te stel of jy kwalifiseer aangesien die versekeraar altyd fyndruk het. 



 
KOM ONS KYK NA JOU VOORDELE IN DIE FONDS 

Risikovoordelekategorie 

(voor onkoste om die 

Fonds te bestuur): 

Kontroleer of hierdie profiel 

jou pas 

Wat gebeur as jy sterf? Wat gebeur as jy ongeskik 

raak? 

Wat gebeur in geval van 

trauma?  

 

 

A: Hierdie kategorie kos 3% 

Jy spaar 22,5% of 24% vir 

aftrede 

Raadslede spaar 12% 

Ek het my eie versekering, 

dus benodig ek net sterfte, 

ongeskiktheids- en 

gevreesdesiekte-dekking.  

 

 

 

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 verminder met 

1/120ste per maand vanaf 

ouderdom 55 en staak op 

65. 

Indien jy met een van die 

versekerde gevreesde 

siektes gediagnoseer 

word, kan ’n enkelbedrag 

van 0,75 x jou jaarlikse 

pensioendraende salaris 

aan jou betaal word.  

 

B: Hierdie kategorie kos 5% 

Jy spaar 20,5% of 22% vir 

aftrede 

Raadslede spaar 10% 

Ek is ’n jong lid met ’n 

gesin en het min 

versekeringsdekking. Ek 

het beslis sterfte-, 

ongeskiktheids- en 

gevreesdesiekte-dekking 

nodig. 

 

Jou afhanklikes ontvang ’n 

enkelbedrag van 7,35 x 

jou jaarlikse 

pensioendraende salaris 

plus jou lidbelang plus jou 

begrafnisvoordeel. 

Jy onvang ’n enkelbedrag 

van 4,70 x jou jaarlikse 

pensioendraende salaris 

plus jou lidbelang. Hierdie 

voordeel verminder met 

1/120ste per maand vanaf 

die ouderdom van 55 en 

staak op 65.  

 

Indien jy met een van die 

versekerde gevreesde 

siektes gediagnoseer 

word, kan ’n enkelbedrag 

van 0,75 x jou jaarlikse 

pensioendraende salaris 

aan jou betaal word.  

 

C: Hierdie kategorie kos 2% 

Jy spaar 23,5% of 25% vir 

aftrede 

Raadslede spaar 13% 

Ek het voldoende 

ongeskiktheidsdekking, 

dus benodig ek net sterfte- 

en gevreesdesiekte-

dekking. 

Jou afhanklikes ontvang ’n 

enkelbedrag van 4,70 x 

jou jaarlikse 

pensioendraende salaris 

plus jou lidbelang plus jou 

Geen versekerde 

ongeskiktheidsvoordeel 

nie. Slegs jou lidbelang 

word uitbetaal. 

Indien jy met een van die 

versekerde gevreesde 

siektes gediagnoseer 

word, kan ’n enkelbedrag 

van 0,75 x jou jaarlikse 



 
 

 

begrafnisvoordeel. pensioendraende salaris 

aan jou betaal word. 

 

D: Hierdie kategorie kos 0%  

Jy spaar 25,5% of 27% vir 

aftrede  

Raadslede spaar 15% 

 

Ek is bo 50 of ’n raadslid. Ek 

het my eie versekering wat 

my makelaar bevestig 

voldoende is. Al my 

bydraes moet na my 

aftreespaarrekening gaan. 

Kategorie D bied geen 

risikovoordele behalwe 

begrafnisdekking nie. Jou 

afhanklikes ontvang ’n 

enkelbedrag bestaande 

uit jou totale lidbelang plus 

jou begrafnisvoordeel. 

Jou lidbelang sal as ’n 

enkelbedrag betaal word. 

Geen dekking nie. 

 

E: Hierdie kategorie kos 

3,25%  

Jy spaar 22,25% of 23,75% 

vir aftrede 

Raadslede spaar 11,75% 

 

Ek benodig sterfte- en 

gevreesdesiekte-dekking 

plus ’n maandelikse 

inkomste-

ongeskiktheidsvoordeel. 

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. In die 

geval van ongeskiktheid, 

gaan jy voort om 9% of 

7,5% tot die aftreefonds te 

betaal. en wanneer jy 65 

word, ontvang jy jou totale 

lidbelang as ’n 

aftreevoordeel. Onthou, 

terwyl jy die maandelikse 

inkomste-

ongeskiktheidsvoordeel 

ontvang, is jy steeds vir die 

Indien jy met een van die 

versekerde gevreesde 

siektes gediagnoseer 

word, kan ’n enkelbedrag 

van 0,75 x jou jaarlikse 

pensioendraende salaris 

aan jou betaal word.  



 
sterftevoordeel gedek 

totdat jy 65 jaar oud word. 

Onthou ook dat die 

versekeraar die 

maandelikse voordeel kan 

staak indien jy nie meer 

aan die vereistes van die 

definisie van ongeskiktheid 

voldoen nie. 

 

F: Hierdie kategorie kos 3%  

Jy spaar 22,5% of 24% vir 

aftrede 

Raadslede spaar 12% 

Ek is tussen 65 en 75 jaar 

oud en benodig 

sterftedekking. 

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 jy 

slegs jou lidbelang 

ontvang. 

Geen dekking nie. 

 

G: Hierdie kategorie kos 

0,6% 

Jy spaar 24.9% of 26.4% vir 

aftrede 

Raadslede spaar 14.4% 

Ek het my eie versekering 

buite die Fonds, maar ek 

wil die minimum 

sterftedekking hê wat die 

Fonds bied terwyl die res 

van my geld vir aftrede 

gaan.  

Jou afhanklikes ontvang ’n 

enkelbedrag van 1 x jou 

jaarlikse pensioendraende 

salaris plus jou totale 

lidbelang plus jou 

begrafnisvoordeel. 

Jou totale lidbelang sal as 

enkelbedrag betaal word. 

Geen dekking nie. 

 

 

BESONDERHEDE VAN JOU BEGRAFNISDEKKING: 

Jy het begrafnisdekking tot op ouderdom 75, ongeag van die risikokategorie waaraan jy behoort. Jou gade en kinders (afhangend van hulle 

ouderdomme) sal ook gedek wees. Sien asseblief onderstaande tabel vir die besonderhede: 



 
 

Versekerde persoon Totale 

begrafnisdekking 

Belangrike oorwegings 

Lid R25 000 Dekking staak op die ouderdom van 75 

Gade R25 000 Dekking staak wanneer lid 75 word. 

Kinders (21–26) R25 000 Op voorwaarde dat die kind ongetroud is indien onder 21 jaar, of ongetroud en ’n voltydse 

student is indien onder 26 jaar. 

Kinders (11–21) R25 000  

Kinders (1–11) R10 000  

Kinders (0 –1) R6 500 Doodgebore kinders word ook gedek, op voorwaarde dat die swangerskap tussen 26 weke 

en volle swangerskap is 

 

Belangrike faktore rakende jou begrafnisvoordeel om te onthou: 

Jy kan jou begrafnisdekking verhoog tot R40 000 en dekking vir tot 13 ander familie lede uitneem. Besoek die webwerf om uit te vind oor die 

uitgebreide begrafnis voordeel en koste. 

• Indien jy voor aftrede sterf, bly jou afhanklikes gedek totdat jy ouderdom 65 sou bereik het. 

• Jy het ook ’n repatriasievoordeel wat jou as lid, jou gade en kinders dek. Hierdie voordeel sorg dat die stoflike oorskot van die oorledene na die 

begrafnisplek binne die grense van Suid-Afrika vervoer word. 

• Wanneer die versekeraar jou ongeskiktheidseis goedkeur, behou jy en jou afhanklikes die begrafnisvoordeel soos in die tabel hierbo uiteengesit, 

totdat jy 65 jaar oud word. 

 

  

Posbus 4300, Tygervallei 7536 

Tel:  0861 CRFUND(273863) 

E-pos:  support@crfund.co.za 

Website: www.crfund.co.za 

 

Elektroniese kommunikasie – Kry jou nuus eerste, kry jou nuus vinnig!  

mailto:support@crfund.co.za


 
Stuur asseblief ’n e-pos aan support@crfund.co.za indien jy jou fondskommunikasie elektronies wil ontvang. 

 

Vrywaring: 

Die CRF 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 werklike Reëls van die Fonds is, sal die Reëls van die Fonds geld. 

 

Raad van Trustees: Mnr. SA Mokweni (Voorsitter), Mnr. JP Beukman, 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 Kobus Sadie 

 
 
 

mailto:support@crfund.co.za

