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CRF:   NUUSBRIEF 3de uitgawe 2017 

Wen beurse ter waarde van meer as R40 000! 

Lede oorval ons met versoeke om uit te vind of hulle pensioenspaargeld kan gebruik om vir hulle kinders se onderrig te betaal. Die 

reg verbied ongelukkig dat jy van jou pensioengeld gebruik om vir onderrig te betaal. Dit het egter nie die CRF-trustees gestuit, wat 

die waarde van opvoeding verstaan en weet hoe moeilik dit is om te oorleef nie. 

Lede kry ’n geleentheid om te wen en ’n verskil te maak! 

Ons het met ons diensverskaffers onderhandel om verskeie beurse beskikbaar te stel en hulle sal dit direk tot ’n leerder se studie-

uitgawes bydra. Die gelukkige lede kan ’n persoon van hulle keuse vir die beurs benoem. 

Hoe kan jy aan hierdie ongelooflike geleentheid deelneem?  

Jy kan wen deur eenvoudig op jou rekenaar of slimfoon op ons webtuiste vir veilige toegang te registreer. Deur te registreer, kan jy 

jou Fondswaardes en persoonlike fondsbesonderhede daagliks DIREK nagaan. As jy geregistreer is, kan jy ook sien vir watter 
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bedrag die Fonds jou huislening kan borg. Indien jy onseker is hoe om te registreer, kan jy eenvoudig die ledesentrum skakel om jou 

te help. Sodra jy geregistreer het, is jy outomaties ingeskryf vir die gelukstrekking om een van die ses beurse te wen:  

R10 000 Goedgunstiglik geborg deur EFW, die Fonds se goedgekeurde finansiële adviseur 

R10 000  Goedgunstiglik geborg deur SUKHA & Associates, die Fonds se beleggingskonsultant 

R10 000 Goedgunstiglik geborg deur MOMENTUM, die Fonds se administrateur 

R 5 000 x 2  Goedgunstiglik geborg deur SIMEKA, die Fondskonsultant 

R 2 500 Goedgunstiglik geborg deur Sash Consulting, die Fonds se kommunikasiekonsultant 

Onthou asseblief, slegs CRF-lede mag deelneem. Die kompetisie sluit op 15 Maart 2018 en lede mag slegs een keer inskryf. Ons sal 

die wenners voor die einde van Maart skriftelik in kennis stel. Die afsonderlike borge sal die beursgeld direk aan die skool/universiteit 

van die benoemde ontvangers betaal.  

TOEKOMSTIGE LEDE AKTIWITEITE– teken hierdie datums in jou dagboek aan 

 

November/Desember 

Registreer en staan ’n 

kans om te wen! 

Jy het via die Fonds se webtuiste toegang tot jou lidgegewens. Wanneer jy geregistreer is, kan jy op 

“Benefit Statement” vir jou jongste fondswaarde klik, jou persoonlike inligting bywerk en jou begunstigdes 

nagaan. Volg hierdie stappe om te registreer en jou gebruikersnaam en wagwoord te ontvang: 

1. Besoek die Fonds se webtuiste, www.crfund.co.za  

2. Klik op “My Portfolio” 

3. Klik op “Register/OTP”  

http://www.crfund.co.za/
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4. Vul jou identiteitsnommer in en klik op “Next” 

Indien jy ’n buitelander is, vul jou paspoortnommer en land van uitreiking in en klik op “Next” 

5. Vul jou kontakbesonderhede in en klik op “Next” 

6. Vul jou unieke gebruikersnaam in – dit is jou e-posadres 

7. Jou registrasie-aansoek is nou voltooi en jy sal via e-pos/SMS ’n tydelike wagwoord ontvang 

8. Gebruik die eerste keer jou tydelike wagwoord wanneer jy op die stelsel ingaan. Die stelsel sal jou 

vra om die tydelike wagwoord na ’n wagwoord van jou keuse te verander.  

 

Desember 
Jou voordelestaat van Momentum gedateer 1 Julie – 31 Augustus sal in Desember beskikbaar wees. Jy 

kan die staat aanlyn via die lidportaal (“member portal”) besigtig.  

ŉ Volledige jaarlikse voordelestaat vir die finansiële jaar 1 Julie 2016 tot 31 Junie 2017 sal volgende jaar 

beskikbaar wees. In die tussentyd laat die nuwe stelsel jou toe om via die lidportaal ’n daaglikse staat te 

trek om jou jongste fondswaarde te bevestig.  

Januarie/Februarie 

2018 

Gaan jou begunstigde nominasies aanlyn na om te verseker dat dit nog geldig is. 

Januarie tot April Gaan jou risikovoordelekategorie na en dien enige veranderinge wat jy wil maak by die Fonds in voor 30 

April. 

April tot Junie Finansiële opleidingswerkswinkels vir alle lede. Dit is waar jy kan leer hoe om meer geld te maak terwyl jy 

leer om te spaar. Ons sal jou ook inlig oor al die jongste veranderinge en besprekings wat in die 

aftreefondsbedryf in Suid-Afrika plaasvind. 

April tot Junie Lede bo 50, julle het alternatiewe beleggingsopsies beskikbaar en julle kan GRATIS tussen 
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beleggingsportefeuljes omskakel. Woon asseblief een van ons werkswinkels by. 

Junie 2018 AJV 

 

Wat is daar nog om na uit te sien volgende jaar? 

Algemene Fondsnuus Lede kan uitsien daarna dat ons span minstens twee keer per jaar nuusbriewe by die kantore versprei. Wees 

op die uitkyk vir die CRF-span, want dit is ook ’n ideale geleentheid om vrae oor jou Fonds te vra.  

Finansiële nuus Ons stuur maandeliks ’n finansiële bulletin aan lede om julle oor die jongste markgebeure ingelig te hou. Maak 

asseblief tyd om hierdie kommunikasie van jou Hoofbeampte te lees. Dit is belangrik om seker te maak dat ons jou korrekte e-

posadres op rekord het. 

Maandelikse opbrengste: Die maandelikse opbrengste van alle CRF-beleggingsportefeuljes word elke maand op die webtuiste 

onder “Investments” gepubliseer. 

Jaarverslag: Jou 2017-jaarverslag sal in die eerste kwartaal van 2018 op die webtuiste beskikbaar wees en sal in verkorte vorm 

saam met jou volgende nuusbrief in April versprei word. 

 

Vorige uitgawes van ons CRF-ledenuusbriewe is vir maklike verwysing op die webtuiste beskikbaar. 

 

WOON ONS OPLEIDINGSWERKSWINKELS BY! 

 

Onthou asseblief, ons bied op versoek van die Plaaslike Regerings gereelde ledewerkswinkels aan en ons besoek ook hulpsentrums 

en welstanddae landswyd. Raadpleeg asseblief ons aktiwiteitskalender (“events calendar”) op die webtuiste om vas te stel 

wanneer ons weer in jou omgewing is. 
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Van julle Voorsitter 

Beste Lid 

Dit was ’n besige en gebeurtenisvolle jaar om die minste te sê. Ek weet nie wat julle meer interesseer het nie – die natuurrampe 

wêreldwyd, die skietvoorvalle by die konserte in Brittanje en Amerika, of die feit dat Jacob Zuma vervolg kan word – of nie. Een 

ding is seker, al hierdie gebeure, met boonop nóg ’n kabinetskommeling, het ’n impak op die ekonomie en affekteer op die een 

of ander manier ons sakke. Ek gaan egter in hierdie artikel op die CRF konsentreer en ek deel graag goeie nuus met jou. 

 

Die oorgangsperiode is uiteindelik verby en ons kan nou ons normale CRF-dienste hervat. In hierdie nuusbrief verduidelik ons hoe 

om te registreer vir die nuwe lidportaal en lig jou ook in oor al die Fondsaktiwiteite wat ons vir die volgende paar maande beplan. 

Dankie vir jou geduld, want soos met enige nuwe projek, moet ons nog opruimingswerk doen, en gevolglik sal ons die finansiële 

state en algemene jaarverslag in April versprei en die AJV tot Junie uitstel. Dit stem ooreen met wetgewing en die RFD het dit 

goedgekeur. 

Die CRF is passievol oor opvoeding en hierdie is ons kans om dit te bewys. Verskeie gelukkige CRF-lede kan ’n studiebeurs wen vir 

enige kind wat hulle benoem. Besoek asseblief die Fonds se splinternuwe webtuiste vir meer besonderhede en om in te skryf. 

Dankie CRF-lede 

Ek wil julle almal bedank vir julle volgehoue ondersteuning en geduld gedurende die oorgangsperiode tussen administrateurs. Dit 

het my weer eens laat besef die CRF-lede ’n baie spesiale groep mense is en ons sien uit daarna om weer die diensvlakke te lewer 

waaraan julle oor die jare gewoond geraak het. Uit die diepte van my hart: Dankie aan julle almal. 
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Voordat ek afsluit, wil ek veral op ons jonger lede ’n beroep doen en julle aan ’n bekende John Lennon-aanhaling herinner (en ek 

vertaal): Die lewe gebeur terwyl jy besig is om ander planne te maak. Maak asseblief seker dat spaar vir jou aftrede een van jou 

planne is sodat jy versorg is wanneer die lewe met jou gebeur.  

Vriendelike groete,  

Soyisile Mokweni 

GROOT VERANDERINGE IN DIE AFTREEFONDSBEDRYF – HOE RAAK DIT JOU EN JOU FONDS 

Die Minister van Finansies, Malusi Gigaba, het die Regulasies kragtens die Wet op Pensioenfondse, 24 van 1956, gewysig in ’n 

poging om pensioene en die spaarproses meer deursigtig te maak.  Van hierdie veranderinge is:  

 

Verstekbeleggingsportefeulje 

Hierdie verandering vereis dat die Fonds se beleggingsbeleidsverklaring vir een of meer verstekbeleggingsportefeuljes voorsiening 

maak.  Dit moet ook insluit die doelwitte, onderliggende batetoewysing, gelde en heffings, en enige verwagte risiko en 

opbrengste moet aan lede beskikbaar gestel word.  

Opsie om met uittrede uit die Fonds ’n uitgestelde lid te word 

Voortspruitend uit die veranderinge aan die Wet op Pensioenfondse, moet alle fondse lede wat die fonds verlaat, die opsie gee 

om ’n opbetaalde lid of, soos dit in die CRF bekend is, ’n uitgestelde lid van die Fonds te word. Die Fonds maak reeds vir 

uitgestelde lidmaatskap voorsiening en hoef net geringe aanpassings aan die administrasieproses te maak. 

Annuïteitstrategie  
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Alle fondse moet ’n annuïteitstrategie saamstel wat die volgende moet bevestig: 

• Vlak van inkomste wat aan lede wat aftree, betaal word 

• Faktore wat lede se inkomste met aftrede kan beïnvloed 

• Die vlak van inkomstebeskerming wat aan begunstigdes gegee word ingeval die lid wat ’n annuïteit ontvang, sterf. 

Jy sal opmerk dat die CRF reeds aan sommige van bogenoemde vereistes voldoen. Die CRF werk ook nou saam met die 

Fondskonsultante om te verseker dat ons teen Maart 2019 al die nodige veranderinge aangebring het. 

 

ONS HET DINGE VEREENVOUDIG – hierdie wenke behoort ’n verskil te maak! 

 

GEEN BYKOMENDE KOSTE NIE – baie gelde afgeskaf 

Jy spaar alreeds, want die volgende gelde het onmiddellik weggeval toe ons op 1 Julie van administrateur verander het: 

• R100 administrasiegeld wanneer jy vir ’n huislening aansoek doen 

• R100 administrasiegeld wanneer jy jou risikovoordelekategorie verander 

• R350 omskakelingsgeld wanneer jy tussen beleggingsportefeuljes omskakel 

 

DOEN DIT SELF – werk jou persoonlike inligting by 

Wanneer jy op die lidportaal geregistreer en jou gebruikersnaam en wagwoord ontvang het, gaan na die webtuiste en klik op “My 

Portfolio”. Jy hoef nie meer die Fonds te kontak om enige van jou persoonlike inligting by te werk nie. Gaan eenvoudig na die 

lidportaal, klik op “Personal Details” en werk jou kontaknommers, e-posadres, pos- en woonadres by. Wanneer jy die veranderinge 

gemaak het, klik op "Update Personal Details” en jou rekord sal binne 24 uur bygewerk wees. 
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WIL JY WEET WAT JY WERD IS – jy kan aanmeld en jou jongste Fondswaarde nagaan 

Wanneer jy op die lidportaal geregistreer en jou gebruikersnaam en wagwoord ontvang het, gaan na die webtuiste en klik op “My 

Portfolio”. Klik op “Benefit Statement” en dan op “Member Share Statement” om jou jongste Fondswaarde te sien. 

Indien jy wil weet hoe jou lidbelang bereken word, gaan asseblief na www.crfund.co.za en laai die video onder “Fund Basics” af 

vir ’n maklike stapsgewyse verduideliking. 

 

SAKE BY DIE HUIS HET VERANDER – wil jy kontroleer aan watter risikokategorie jy behoort? 

Wanneer jy op die lidportaal geregistreer en jou gebruikersnaam en wagwoord ontvang het, gaan na die webtuiste en klik op “My 

Portfolio”. Jou risikovoordelekategorie verskyn op jou daaglikse voordelestaat. Raadpleeg asseblief na die CRF-voordeleafdeling in 

hierdie nuusbrief vir ’n opsomming van die voordele van elke risikovoordelekategorie. 

 

 

WIL JY JOU BEGUNSTIGDES NAGAAN – verander of werk jou genomineerde begunstigdes by  

Laai asseblief ’n begunstigdenominasievorm van die webtuiste af, vul dit in, onderteken die vorm, skandeer en e-pos dit aan 

support@crfund.co.za. 

 

BEPLAN JY OM HUIS TE KOOP OF AAN TE BOU – wil jy weet of jy vir ’n huislening kwalifiseer?  

Kontak asseblief die lidsentrum by 0861CRFUND (273863) en een van ons konsultante sal jou inlig wat jou borgbedrag is.  

Dit is belangrik om seker te maak dat mensehulpbronne aan jou ’n kontrolelys gee van die dokumentasie wat nodig is wanneer jy 

vir ’n huislening aansoek doen. Dit is ook belangrik om seker te maak wat jy moet saambring indien jy binne gemeenskap van 

goedere getroud is.  

 

mailto:support@crfund.co.za
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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 ontvang ’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% 

Ek het voldoende 

ongeskiktheidsdekking, 

Jou afhanklikes ontvang ’n 

enkelbedrag van 4,70 x 

Geen versekerde 

ongeskiktheidsvoordeel 

Indien jy met een van die 

versekerde gevreesde 
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Jy spaar 23,5% of 25% vir 

aftrede 

Raadslede spaar 13% 

dus benodig ek net sterfte- 

en gevreesdesiekte-

dekking. 

 

 

jou jaarlikse 

pensioendraende salaris 

plus jou lidbelang plus jou 

begrafnisvoordeel. 

nie. Slegs jou lidbelang 

word uitbetaal. 

siektes gediagnoseer 

word, kan ’n enkelbedrag 

van 0,75 x jou jaarlikse 

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 

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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lidbelang as ’n 

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. 

 

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 

Ek het my eie versekering 

buite die Fonds, maar ek 

wil die minimum 

Jou afhanklikes ontvang ’n 

enkelbedrag van 1 x jou 

jaarlikse pensioendraende 

Jou totale lidbelang sal as 

enkelbedrag betaal word. 

Geen dekking nie. 
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0,6% 

Jy spaar 24.9% of 26.4% vir 

aftrede 

Raadslede spaar 14.4% 

sterftedekking hê wat die 

Fonds bied terwyl die res 

van my geld vir aftrede 

gaan.  

salaris plus jou totale 

lidbelang plus jou 

begrafnisvoordeel. 

 

 

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 
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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 4740, Tygervallei 7536 

Combined Head Quarters, 

2nd Floor, 4 Bridal Close 

Tyger Falls, Bellville, 7530 

 

Tel:  0861 CRFUND(273863) 

E-pos:  support@crfund.co.za 

Webtuiste: www.crfund.co.za 

 

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

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, Adv JF Koekemoer, 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
mailto:support@crfund.co.za
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