
 

 

 

BESTE PENSIOENARIS            JULIE 2017 

 

BELANGRIKE EN OPWINDENDE VERANDERINGE VIND VANAF JULIE 2017 IN DIE FONDS PLAAS 

MOMENTUM IS VANAF JULIE 2017 AS DIE NUWE ADMINISTRATEUR VIR DIE CRF AANGESTEL 

 

As deel van die kostebesparings benadering wat die Trustees in 2015 aanvaar het, het die CRF Trustees 

hulle tenderproses afgehandel en daarin geslaag om Momentum se dienste te bekom. Momentum is 

’n ervare fondsadministrateur met die nodige hulpbronne om ’n groot sambreelfonds met ’n nasionale 

lidmaatskapbasis te bedien en boonop gaan lede baie aan koste bespaar. 

 

Die Fonds wil die span van Verso Finansiële Dienste vir hulle diens bedank. Hulle verstaan dat 

verandering nie altyd maklik is nie, maar die Fonds sal alles moontlik doen om te verseker dat die 

oorgangsproses so vlot as moontlik verloop. 

 

HOE SAL DIE VERANDERING VAN FONDSADMINITRATEUR U RAAK? 

Die Fonds kan vir ’n tydperk aflyn wees totdat al die gegewens na die nuwe administrateur se stelsel 

oorgedra is. Dit is dus moontlik dat ons vir ’n paar weke nie onmiddellik met die volgende sal kan help 

nie: 

1 ’n Betaalstrokie op versoek aanstuur. 

2 Kontroleer of ons u Bestaans Sertifikaat ontvang het. 

3 Fondsbesonderhede kontroleer en bywerk. 

4 Op versoek ‘n IRP5 aanstuur. 

Die Fonds sal egter alles moontlik doen om hierdie tydperk so kort as moontlik te hou en sal julle sover 

moontlik telefonies bystaan.  

 

DIEN ASSEBLIEF JOU BESTAANSERTIFIKAAT IN – DIE SPERDATUM IS 31 AUGUSTUS. 

Indien die Fonds nie teen 31 Augustus ’n geldige Bestaansertifikaat (BS) ontvang het nie, sal jou 

maandelikse pensioen in September opgeskort word. Dien asseblief jou bestaansertifikaat in deur dit 

aan die volgende adres te stuur om onnodige vertragings te vermy: 



 

 

E-pos:  support@crfund.co.za met ’n afskrif aan CRFundPensioners@momentum.co.za.   

Posadres: Die CRF, Posbus 4300, Tygervallei, 7536. 

 

Skakel asseblief die ledesentrum op ons ShareCall-nommer 0861 CRFUND (0861273863) indien julle 

enige bekommernisse het. 

 

NUWE CRF-KANTORE 

Indien jy jou bestaansertifikaat persoonlik by ons wil kom 

aflewer, sal jy ons vanaf 1 Augustus 2017 by ons nuwe adres 

vind: 

2de Verdieping, Combined HQ-gebou, Bridalslot 4, Tyger 

Falls, Bellville, 7530 

 Vanaf die kruising van Durban- en Willie Van 

Schoorweg 

 Neem die R302 noordwaarts in die rigting van 

Tygervallei vir 1,1 km 

 Hou in die linkerkantste twee bane en draai links in Bill 

Bezuidenhoutlaan/M30 

 Volg Bill Bezuidenhoutlaan vir 500 m tot by die kruising 

met Carl Cronjerylaan/M121 

 Hou reguit aan verby die verkeerdlig na Tyger Falls 

Boulevard wat ’n beperkte pad met sekuriteit is 

 Volg Tyger Falls Boulevard vir 210 m en by die mini-sirkel 

reguit in Bridalslot 

 Die nuwe CRF-kantore is op die linkerkant in die 

Combined Head Quarters, Bridalslot, Bellville, 

Kaapstad, 7530. 

 Vra by die sekuriteitstoonbank op die hoek van die 

gebou. 

Ons sien daarna uit om julle by ons nuwe kantore te 

verwelkom. 

 

Met vriendelike groete 

Die CRF-kommunikasiespan 
 

 

 

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 Mnr. Kobus Sadie
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