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Augustus 2018 

Beste Lid 

Lente is om die draai, wat beteken dat die einde van 2018 in sig is; daarom is dit die ideale tyd om die jaar sover in oënskou te neem. 

Ek kan waarlik hierdie gesegde van Adlai Stevenson onderskryf (en ek vertaal): Sonder pyn en opoffering kom jy nêrens nie. Ek is 

egter verstom oor wat die CRF en sy lede gedurende hierdie jaar vermag het. 

Met die Algemene Jaarvergadering wat gekanselleer is, was die doel van die Trustees se onlangse besoeke in jou area om verslag 

te doen oor wat nou gebeur na die oorgangsfase asook ander veranderinge wat in die Fonds gaan plaasvind. 

Vanaf 1 Maart 2019 tree die nuwe regulasies in werking ingevolge waarvan aftreefondse opsies beskikbaar moet stel sodat lede 

opbetaalde lede van die fonds kan bly, asook om toegang tot ’n trustee-onderskryfde annuïteitstrategie te hê. Die CRF was proaktief 

en is besig met die bekendstelling van annuïteitsopsies waaruit jy kan kies wanneer jy aftree. 

Ons sluit ’n opsomming in van die versekerdevoordele-opsies wat in die CRF beskikbaar is. Ek is bly om julle mee te deel dat ons met 

Sanlam en Momentum onderhandel het om jou begrafnisvoordeel in die Fonds te verbeter en dit sal jou niks ekstra kos nie. CRF-lede 

het ook die geleentheid om in die Momentum Multiply welstand - en beloningsprogram te deel. Lees meer hieroor in hierdie nuusbrief. 

Vir die eerste keer in die Fonds se geskiedenis kan jy nou trustees verkies om jou in die Trusteeraad te verteenwoordig. Die Trustees 

sal per pos verkies word om ’n regverdige en demokratiese stemproses te verseker. Moenie hierdie geleentheid misloop nie. 
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Hou jou oë oop vir kommunikasie oor die finansiële-opleidingsessies wat vir later vanjaar of vroeg in 2019 beplan word. Tydens hierdie 

besoeke sal ons belangrike nuus en veranderinge aan die CRF se finansiële model met jou deel. 

Dit was vir my ’n eer om so baie van julle by die Trusteesessies te ontmoet en ek wil julle vir julle voortgesette ondersteuning bedank. 

Dit is ’n voorreg om as julle voorsitter te dien. 

Soyisile Mokweni 

 

BAIE DANKIE DAT JULLE ONS KOM ONTMOET HET! 

Wat ledeaktiwiteite betref, het ons’n baie besige tweede termyn gehad. Die CRF is tussen Maart en Julie na tien welstanddae genooi 

en het landwyd meer as 500 ledewerkswinkels bygewoon en lede ook persoonlik met hulle navrae gehelp. Die Trustees het julle ook 

tydens die sessies in Mei en Junie saam met die CRF-span ontmoet om die na-oorgangsnuus en die opwindende veranderings 

waarna julle in die nabye toekoms kan uitsien met julle te deel. Hierdie terugvoersessies is in al die hoofsentra aangebied en deur 

meer as 2 000 lede bygewoon. 

JOU STEM TEL! Jy verkies jou Trustees 

Die CRF gaan nie meer sy AJV in die Wes-Kaap nie, hou waar voorheen slegs ongeveer 200 werkgewer- en 

werknemerverteenwoordigers afgevaardig was om die AJV by te woon . Die Fonds het meer as 45 000 lede en die reëls is verander 

om alle bydraende lede die geleentheid te bied om vir trustees te stem. 

 Die reëlwysiging is op 5 Julie 2018 by die Gedragsowerheid vir die Finansiële Sektor (FSCA) – voorheen bekend as die Finansiële 

Diensteraad – ingedien en ons wag vir goedkeuring.  

Die Fonds sal inligting versprei oor hoe die verkiesing sal werk, waar vakatures in die Raad is, wie trustees kan nomineer en kan stem, 

asook die reëls van die verkiesing. Jy sal ook ’n nominasievorm ontvang wat jy moet invul en stuur om die Fonds voor die aangeduide 

sluitingsdatum te bereik.  
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Wanneer die Fonds bevestig het dat alle genomineerdes aan die vereistes in die nominasiedokument voldoen, sal stembriewe per 

pos versprei word. Die name van alle genomineerdes wat kwalifiseer, sal op die stembrief verskyn. Dit sal vergesel word van ’n brief 

wat verduidelik hoe die verkiesing werk, vir wie jy kan stem, hoeveel vakatures daar is en wat as ’n bedorwe stembrief beskou sal 

word. Dit sal ook ’n koevert insluit (posgeld vooruitbetaal) waarin jy jou stembrief moet pos om die Fonds voor die gespesifiseerde 

spertyd te bereik. Sodra die stemme deur die ouditeurs geverifieer en getel is, sal die nuutverkose Raad van Trustees aangekondig 

word.  

Vir maklike verwysing sal ons die volledige nominasie- en stemproses plus die reëls van die verkiesing op die webtuiste publiseer op 

die datum waaarop ons die nominasievorms versprei. 

’n Trustee sal vir ’n termyn van vyf (5) jaar in die Raad dien. Die verkose Trusteeraad sal ’n voorsitter en onder-voorsitter kies. 

BELANGRIKE AANTEKENINGE  

Het jy geweet, indien jou munisipaliteit nie jou maandelikse bydraes aan die Fonds oorbetaal nie, is jy en jou gesin nie vir 

risikovoordele gedek nie? Indien die persone wat vir die oorbetaling van bydraes verantwoordelik is dit nie doen nie, sal hulle 

aanspreeklik gehou en kriminele stappe teen hulle geneem word. 

Die bedryfsuitgawes van die Fonds: Dit sluit in uitgawes soos oudit-, waardasie-, kommunikasie- en administrasiegelde, 

kantooruitgawes vir infrastruktuur, heffings, ensovoorts.  Die verskuiwing na en inrig van ons nuwe kantore het veroorsaak dat die 

Trustees vanaf 1 April 2018 die koste aftrekking van 0,20% tot 0,23% van jou pensioendraende salaris moes verhoog. Dit is gelykstaande 

aan ’n verhoging van R3,00 per maand op ’n pensioendraende salaris van R10 000,00 per maand.   

Die Fonds het ook gedurende die afgelope finansiële jaar ’n eenmalige koste met die inrig van die infrastruktuur van die nuwe 

kantore aangegaan. Tesame hiermee was daar die normale jaarlikse verhoging in nutsdienste en BTW, wat tot 15% verhoog is.  Vir 

hierdie bykomende koste het die Fonds op 1 April 2018 ’n eenmalige bedrag van 0,5% van jou pensioendraende salaris verhaal, wat 

gelykstaande is aan R50,00 op ’n maandelikse pensioendraende salaris van R10 000,00. 
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Die totale maandelikse administrasiekoste (administrasie-, kommunikasie- en bedryfskoste) vir ’n lid met ’n pensioendraende salaris 

van R10 000,00 per maand bedra nou ongeveer 0,83% van die maandelikse pensioendraende salaris. 

Verbeterde begrafnisvoordele en belasting op byvoordele: Verwys na voordelestruktuur in hierdie nuusbrief om te sien hoe jou 

begrafnisvoordeel verbeter is. Let asseblief op dat die premies wat vir gevreesdesiektedekking en begrafnisdekking aan die 

versekeraar betaal word, in die nabye toekoms as ’n byvoordeel belas gaan word. Jy sal dalk ’n geringe verhoging in jou 

maandelikse belasbare inkomste opmerk wanneer die premie vir hierdie voordele by jou belasbare inkomste gevoeg word. Die 

voordeel hiervan is dat jy nie op die voordeel belas word wanneer dit aan jou uitbetaal word nie. Meer omvattende kommunikasie 

hieroor sal in die nabye toekoms uitgereik word.  

Naamsverandering: Die Raad op Finansiële Dienste (RFD) is ontbind en deur die Gedragsowerheid vir die Finansiële Sektor (FSCA) 

vervang. 

Registreer op die ledeportaal om jou daaglikse Fondswaarde te sien en jou kontakbesonderhede en begunstigdes by te werk.  

Skakel met ons op sosiale media deur ons op ons Facebook-blad te “like”.  

Besoek die webtuiste om vorige nuusbriewe af te laai of hierdie een in Engels te lees. 
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WELKOM BY DIE MULTIPLY WELSTAND- EN BELONINGSPROGRAM! 

Die Fonds het met Momentum, die Fondsversekeraar, onderhandel om hulle lojaliteitsprogram as ’n waardetoegevoegde voordeel 

na alle CRF-lede uit te brei.  

Ons is verheug om aan te kondig dat alle lede outomaties vir Multiply Starter-lidmaatskap kwalifiseer en ook vanaf 1 September 2018 

die opsie het om Multiply Premier vir ’n tydperk van ses maande gratis te beproef.  

The Multiply Premier-opsie sluit in afslag op die volgende:  

• Vliegkoste  

• Motorhuur  

• Hotelakkommodasie  

• Gim-lidmaaskap  

• Geskenkbewyse vir aanlynaankope  

• Fliekkaartjies  

• Fiksheidstoestelle  

• Elektronika en toestelle  

• Kruideniersware en gesondheidsprodukte  

• Tydskrifte  

• Veiligheid en sekuriteit  

Besoek die webtuiste by www.crfund.co.za vir alle besonderhede oor die voordele wat Multiply Premier bied en stuur jou 

aansoekvorm so spoedig moontlik in om by hierdie gratis proefperiode te baat. 

Na die proeftydperk van ses maande verstryk het, kan jy kies of jy op jou eie koste teen die volgende maandelikse koste met Multiply 

Premier wil voortgaan:  

• Enkellid R221 per maand;  

• Gesin van twee R272 per maand; of 

• Gesin van drie of meer R302.    
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Indien jy verkies om nie op die Multiply Premier-opsie te bly nie, sal jy outomaties omskakel na die Multiply Starter-opsie, wat gratis is. 

Die Multiply Starter-opsie bied minder en laer afslag, maar jy kan steeds talle van die voordele geniet. Besigtig asseblief die brosjure 

op die webtuiste.  

Indien jy besluit om met Multiply Premier voort te gaan, moet jy die Fonds skriftelik in kennis stel en vanaf 1 Maart 2019 jou maandelikse 

subskripsie direk aan die versekeraar betaal.   

Nuwe lede wat na 1 September by die Fonds aansluit, sal tot aan die einde van Februarie Multiply Premier-lidmaatskap geniet. Na 

Maart sal alle lede wat by die Fonds aansluit, outomaties vir Multiply Starter kwalifiseer en kan kies om na Multiply Premier op te 

gradeer.  

 

JOU KEUSE VAN RISIKOVOORDELE IN DIE CRF – HERSIEN JOU VOORDELE JAARLIKS VOOR 1 APRIL 

Risikovoordelekategorie 

(spaar vir aftrede 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 as jy met ’n 

gevreesdesiekte 

gediagnoseer word? 

 

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 ontang 

’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 

Indien jy met een van 

die versekerde 

gevreesde siektes 

gediagnoseer word, 

kan ’n enkelbedrag van 

0,75 x jou jaarlikse 

pensioendraende 
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ouderdom 55 en staak 

op 65. 

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 ontang 

’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 ontang 

’n enkelbedrag van 

4,70 x jou jaarlikse 

pensioendraende 

salaris plus jou lidbelang 

plus jou 

begrafnisvoordeel. 

Geen versekerde 

ongeskiktheidsvoordeel 

nie. Slegs jou lidbelang 

sal as ’n enkelbedrag 

betaal word 

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.  
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D: Hierdie kategorie kos 

0%.  

Jy spaar 25,5% of 27% vir 

aftrede 

Raadslede spaar 15% 

Belangrik: 

Hierdie kategorie is NIE 

beskikbaar vir nie-

raadslede jonger as 50 

nie 

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. 

Geen versekerde 

ongeskiktheidsvoordeel 

nie. Slegs 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 ontang 

’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. Ingeval van 

ongeskikteheid, gaan jy 

voort om 9% of 7,5% by 

te dra vir 

aftreebefondsing 

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.  
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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 ontang 

’n enkelbedrag van 

4,25 x jou jaarlikse 

pensioendraende 

salaris plus jou lidbelang 

plus jou 

begrafnisvoordeel. 

Geen versekerde 

ongeskiktheidsvoordeel 

nie. Slegs jou lidbelang 

sal as ’n enkelbedrag 

betaal word 

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 ontang 

’n enkelbedrag van 1 x 

jou jaarlikse 

pensioendraende 

salaris plus jou totale 

lidbelang plus jou 

begrafnisvoordeel. 

Geen versekerde 

ongeskiktheidsvoordeel 

nie. Slegs jou lidbelang 

sal as ’n enkelbedrag 

betaal word  

Geen dekking nie. 

en wanneer jy 65 word, ontvang jy jou totale lidbelang as aftreevoordeel. Onthou, terwyl jy die maandelikse inkomste-

ongeskiktheidsvoordeel ontvang, is jy steeds vir die 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. 

 Die volgende siektes word onder die gevreesdesiektepolis gedek: Beroerte, kanker, hartaanval, kroonslagaarchirurgie, 

blindheid, nierversaking, verlamming en hooforgaan-oorplantings. 

 

 



 
 

10 
 

 

GOEIE NUUS! DIE CRF HET BEGRAFNISVOORDELE VANAF 1 JULIE 2018 VERBETER! 

Alle lede het begrafnisdekking tot op die ouderdom van 75, ongeag aan watter kategorie hulle behoort terwyl hulle steeds bydra. 

Jou gade en kinders (afhangend van hulle ouderdomme) sal ook gedek wees. Hierdie voordeel word as ’n byvoordeel belas.  Jy 

word dus nie belas wanneer die voordeel aan jou uitbetaal word nie. 

 

Die nuwe begrafnisdekking vanaf 1 Julie is as volg: 

 

Versekerde 

persoon 

Sanlam Momentum  Totale nuwe 

begrafnisdekking 

vanaf 1 Julie 

2018 

Belangrike oorwegings 

Lid R21 000 R5 500 R26 500 Dekking staak op die ouderdom van 75 

Gade R21 000 R5 500 R26 500 Dekking staak wanneer lid 75 word. 

Kinders (21 -26) R21 000 R5 500 R26 500 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) R21 000 R5 500 R26 500  

Kinders (1–11) R5 250 R5 500 R10 750  
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Kinders (0–1) R5 250 R1 650 R6 900 Doodgebore kinders word ook gedek, op voorwaarde dat 

die swangerskap tussen 26 weke en volle swangerskap is. 

 

Belangrike feite om oor jou begrafnisvoordeel te onthou: 

• 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 liggaam van die 

oorledene na die begrafnisplek (slegs 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. 

Jy het ook toegang tot die Fonds se uitgebreide begrafnisvoordeel:  

• Vir so min as R54 per maand kan jy die begrafnisdekking vir jou, jou gade en kinders bo 11 vanaf R26 500 tot R41 500 verhoog 

en ook dekking vir jou ouers, skoonouers en nege ander familielede uitneem. Besoek ons webtuiste om meer van die 

bekostigbare uitgebreide begrafnisvoordeel uit te vind. 

 

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 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: Mnr. Kobus Sadie 


