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JAARVERSLAG SOOS OP 30 JUNIE 2017 

 

Van die Hoofbeampte se lessenaar 

Beste Lid 

 

Hierdie is ’n verkorte jaarverslag vir die finansiële jaar 1 Julie 2016 tot 30 Junie 2017.  

 

Momentum Retirement Fund Administrator (MRA) is aangestel om die CRF vanaf 1 Julie 2017 te 

administreer. Tydens die oorgang tussen administrateurs was die CRF genoodsaak om vir ’n tydperk 

“aflyn” te gaan om te verseker dat alle liddata en lidrekords korrek na die nuwe administrateur oorgedra 

is.  

Verso het die vereiste lidmaatskapdata en batedata vir die evaluering verskaf, sonder die Junie 2017-

bydraes, aangesien dit ná die evalueringsdatum ontvang is. MRA het die data vir die Junie 2017-bydraes 

verskaf. 

Die data is ondersoek vir akkuraatheid en redelikheid en as akkuraat vir doeleindes van evaluering 

bevind.  

 

Jou staat vir die finansiële jaar geëindig 30 Junie 2017 is per e-pos aan jou gestuur en in November 2017 

op jou ledeportaal gepubliseer. Hierdie staat weerspieël jou oordragwaarde na die MRA soos op 30 Junie 

2017 asook jou Fondswaarde soos op 31 Augustus 2017. 

 

Alle lede wat geregistreer is, kan egter hulle fondswaardes daagliks op die ledeportaal nagaan.  

 

Die algemene jaarvergadering wat in Februarie 2016 gehou is, was die laaste amptelike algemene 

jaarvergadering van die CRF en Trusteebesoeke aan al die hoofsentra sal hierdie enkele vergadering 

vervang. 

 

Die Trusteeverkiesing het gewoonlik tydens die AJV plaasgevind, waar lede wat afgevaardig was om die 

AJV by te woon, Trustees kon nomineer en vir hulle stem. Hangende die goedkeuring van Reëlwysiging 

5, sal alle lede Trustees kan nomineer en verkies. 

 

Kobus Sadie 

Hoofbeampte 

 

REGS- EN TEGNIESE ONTLEDING  

Pensioenfondsberegter-klagtes 

Sedert die vorige verslag uitgereik is, het die Pensioenfondsberegter geen ongunstige beslissings teen die 

Fonds gemaak nie.  

Die Beregter se jaarverslag vir 2015/2016 het die volgende tendense getoon:   

• Onttrekkingsvoordeel 
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Onttrekkingsvoordele maak byna 70% uit van alle klagtes wat die Beregter ontvang het.  Die 

Beregter het bevind dat baie klagtes spruit uit aftreefondse wat nalaat om ’n jaarlikse 

voordelestaat aan lede uit te reik. 

• Sterftevoordeeltoewysings 

Die Beregter is steeds besorg oor sterftevoordeeltoewysings. Die meeste klagtes in hierdie 

kategorie hou verband met behoorlike ondersoek na die afhanklikes van die gestorwe lid. Ons 

herinner u daaraan dat artikel 37C van die Wet op Pensioenfondse die beginsels bepaal wat 

die Trusteeraad moet toepas wanneer hulle afhanklikes oorweeg en ’n billike toewysing aan 

sommige van of aan al die afhanklikes/benoemdes maak.  

Reëlwysigings 

Sedert die vorige verslag is een reëlwysiging by die FSCA (voorheen RFD) geregistreer en goedgekeur: 

Reëlwysiging nr. 4 Inwerkingtredingsdatum 

01/08/2017 

Datum geregistreer deur Registrateur 

25/07/2017 

Besonderhede: Die reëlwysiging bevestig die nuwe geregistreerde adres van die Fonds en stel ’n 

rand-limiet op betaalbare bydraes bekend (onderhewig aan die diensvoorwaardes/kontraktuele 

verhouding tussen die lid en die deelnemende werkgewer) rakende die aftrekkingslimiete, tans R350 

00 per jaar, soos in die Inkomstebelastingwet vervat.  

 

Wetgewingskwessies 

Verstekregulasies  

Tydens die verslagtydperk was daar talle konsepdokumente oor verstekregulasies wat vir kommentaar 

uitgereik is. Die laaste hiervan was ’n dokument in Desember 2016. Die finale weergawe is goedgekeur 

en in Augustus 2017 gepubliseer. Die regulasies het ten doel om te verseker dat Suid-Afrikaners se 

aftreespaargeld met duidelike aftreedoelwitte en op ’n omsigtige en kostedoeltreffende wyse belê 

word, en dat hulle die skaalbesparings sal geniet wat ’n groepooreenkoms bied. 

In wese vereis die verstekregulasies dat alle pensioen- en voorsorgfondse ’n geskikte verstek-

beleggingstrategie, verstek-bewaringstrategie en ’n annuïteitstrategie aan lede bied. Dit poog ook om 

die koers te verlaag waarteen onttrekkingsvoordele in kontant geneem word. Dit word gedoen deur te 

verseker dat lede toegang het tot finansiële advies voordat hulle besluit op watter wyse hulle voordele 

betaal moet word, andersins bly die lid se voordeel as ’n opbetaalde voordeel in die fonds.  

Twin Peaks  

Die Wet op die Regulering van die Finansiële Sektor, Wet 9 van 2017 (die “Wet”) is in Augustus 2017 

aanvaar en het op 1 April 2018 van krag geword. Hierdie wetgewing maak voorsiening vir die 

totstandkoming van twee regulatoriese liggame, naamlik die Gedragsowerheid van die Finansiële Sektor 

(FSCA), wat die Raad op Finansiële Dienste (RFD) vervang, en die Voorsorgowerheid wat in die Suid-

Afrikaanse Reserwebank gehuisves word.  
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Die FCSA is verantwoordelik vir markgedrag met die spesifieke doel om te verseker dat finansiële kliënte 

regverdig behandel word, terwyl die Voorsorgowerheid oor die veiligheid en finansiële gesondheid van 

finansiële instellings moet toesig hou.  
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T-dag  

Kragtens die Wysigingswet op Belastingwette, 2016, tree die vereiste dat voorsorgfondslede by aftrede 

’n annuïteit moet koop indien hulle voordele die de minimus-drempel van R247 500 oorskry, eers op 1 

Maart 2018 in werking 

Die inwerkingtreding is uitgestel om verder met NEDLAC en ander belanghebbers te konsulteer. 

Maatskaplike sekerheidshervorming  

In November 2016 het die regering ’n gekonsolideerde dokument oor omvattende maatskaplike 

sekerheidshervorming by die Nasionale Ekonomiese Ontwikkelings- en Arbeidsraad (NEDLAC) ingedien. 

Die verslag handel oor die behoefte aan universele toegang vir almal, maatskaplike solidariteit tussen 

inkomstegroepe, deursigtigheid van staatsubsidies vir maatskaplike sekerheid, en die samevoeging van 

risiko binne ’n gemeenskaplike Nasionale Maatskaplike Sekerheidsfonds (NSSF). Die NSSF sal na 

verwagting verantwoordelik wees vir die voorgestelde verpligte bydraes vir die voorsiening vir aftrede, 

sterfte en ongeskiktheid vir alle werkers en moet die las op laeinkomstegroepe verlig. ’n Bydraesubsidie 

word ook voorgestel om dekking van alle werkers te verseker. Verdere besprekings vind deurlopend by 

NEDLAC plaas. 

King lV-verslag  

Die King lV-verslag (King IV) oor korporatiewe beheer is op 1 November 2016 vrygestel. Dit bevat ’n lys 

van aanbevole praktyke wat uitkomsgedrewe is om aanvaarding te kweek vir korporatiewe beheer as 

’n geïntegreerde deel van waardeskepping by organisasies wat gekenmerk word deur ’n etiese kultuur, 

goeie prestasie, effektiewe beheer en legitimiteit. Die King IV-verslag bevat ’n bylae spesifiek vir 

aftreefondse, wat verduidelik hoe die beginsels deur aftreefondse toegepas moet word.  

King lV aanvaar ’n benadering van toepassing en verduideliking (“apply and explain”) waarvolgens 

aftreefondsrade meer buigsaamheid het in die toepassing van die aanbevole praktyke om die doelwitte 

van die kode te bereik, solank hulle deursigtig is in hoe hulle dit doen.  

VERSEKERDE RISIKOVOORDELE 

Die Fonds maak voorsiening vir versekerde risikovoordele (sterfte, ongeskiktheid en gevreesde siektes) 

wat jy met ’n spesifieke persentasie van jou pensioendraende inkomste kan koop.  Die Fonds bied ’n 

keuse van sewe risikovoordeelkategorieë wat Momentum onderskryf.  Die risikovoordelestruktuur het nie 

gedurende die oorsigjaar verander nie  

Bykomend tot bostaande, het alle lede begrafnisdekking tot op ouderdom 75. Sanlam onderskryf die 

begrafnisdekking en ’n premie van R17,10 per lid per maand moet bykomend tot die premie van die 

risikovoordelekategorieë betaal word. 

Die eiseondervinding was gedurende die jaar in ooreenstemming met die versekeraars se verwagting 

en daarom bly die versekeringstariewe vir die nuwe jaar onveranderd. 

Die Fonds se voordele word breedvoerig op die CRF-webtuiste uiteengesit. 

Ian Niewhoudt – Voordele/Fonds? Konsultant, Simeka 
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BELEGGINGSOORSIG  

CRF-fondsprestasie 

Die CRF het lede sedert 2014 oor die moontlikheid van laer opbrengste in die toekoms gewaarsku. 

Ongelukkig was ons vooruitskatting korrek en het dit in die 2015-, 2016- en 2017- finansiële jaar 

materialiseer In die 2017- finansiële jaar het geen van die tradisionele bateklasse ’n dubbelsyferopbrengs 

in randterme gelewer nie. Al die CRF-portefeuljes, behalwe die Beskermingsportefeulje, het gevolglik 

gedurende die finansiële jaar onder hulle teikens presteer, soos hieronder aangedui:  

 

Belegging

speriode 

Groei

porte

feulje 

VPI + 

4% p.j. 

Beskermin

gs- 

portefeulj

e 

STeFI Pensioe

naris- 

portefeu

lje 

VPI Gematigd

e 

Portefeulj

e 

VPI 

+ 

3% 

p.j. 

Shari’ah- 

portefeulje 

VPI 

+4% 

2017- 

finansiële 

jaar 

4,4% 9,7% 8,9% 7,7% 5,0% 5,1

% 

5,4% 8,6

% 

-1,3% 7,5% 

2016 

2016- 

finansiële 

jaar 

8,0% 10,5% 7,6% 6,8% 7,6% 6,2

% 

6,9% 9,4

% 

  

2015- 

finansiële 

jaar 

5,4% 8,7% 7,1% 6,3% 7,2% 4,6

% 

7,9% 7,7

% 

  

2014- 

finansiële 

jaar 

24,4% 10,8% 6,5% 5,4% 12,4% 6,6

% 

12,8% 9,8

% 

  

*Opbrengste vir die Shari’ah-portefeulje is vanaf 1 September 2016 tot 30 Junie 2017 

 

Buitelandse opbrengste in rand was beduidend laer as gevolg van die stewige rand in die 2017- finansiële 

jaar, en plaaslike aandele en genoteerde eiendomsopbrengste was laag Gevolglik het die 

Groeiportefeulje met sy relatief hoë blootstelling aan buitelandse beleggings, plaaslike aandele en 

genoteerde eiendomme, relatief tot die ander CRF-risikoprofielportefeuljes onderpresteer.  

 

Sonder gelde, het die CRF se Groeiportefeulje egter in die 2017- finansiële jaar beter as die meeste ander 

fondse in die plaaslike regering en tradisioneel gebalanseerde fondse in die bedryf presteer. Dis te danke 

aan die CRF se goeie risikobestuurstrategie, die Groeiportefeulje se meer defensiewe posisionering, en 

die CRF se proaktiewe strategie om te diversifiseer en alternatiewe bateklasse in te sluit. Die alternatiewe 

bates het volgens verwagting presteer, en as die lae-opbrengsomgewing voortduur, behoort sodanige 

strategie in toekomstige finansiële resultate te reflekteer. Lede kan gerus wees dat die CRF voortdurend 

kyk na maniere om die doelwit van VPI + 4% per jaar meer konsekwent in 'n moeilike politiese en makro-

ekonomiese omgewing te lewer. 

Shainal Sukha, Beleggingskonsultant  
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FINANSIËLE OORSIG 

Gedurende die oorsigjaar het die totale fondse en reserwes (wat die totale belange van die lede en 

pensioenarisse weerspieël) met R1 298 miljoen toegeneem, teenoor ’n toename van R1 756 miljoen die 

vorige jaar. 

 

’n Rowwe berekening van die positiewe beleggingsinkomste gedeel deur die geakkumuleerde fondse 

aan die begin van die jaar toon dat die Fonds ’n positiewe opbrengs van 4,76% gehad het. Die JSE se 

indeks van alle aandele was op 30 Junie 2017 51 611, vergeleke met 52 218 die vorige jaar. Dit werk uit 

op ’n negatiewe opbrengs van 1,16% op belegging as jy ten volle in aandele belê was. Ons het ’n 

gebalanseerde fonds wat die risiko versprei en aan lede ’n mate van beskerming tydens ongunstige 

marktoestande bied. Die Fonds kon dus vir die jaar geëindig 30 Junie 2017 ’n hoër positiewe opbrengs 

teen veel laer risikovlakke lewer. 

 

Die kategorieë waaruit die meerderheid van die voordele gedurende die finansiële jaar betaal is, is: 

 

 

2017    2016 

Enkelbedragbetalings by aftrede:  R620 187 275   R770 920 769 

Getal lede  603     645 

 

       2017    2016 

Bedankingsvoordele    R737 586 488    R529 171 486 

Getal lede   1 545      1 295  

 

Die bedryfsnorm vir administrasiekoste is gewoonlik 1% van pensioendraende salarisse. Die CRF se 

administrasiekoste is slegs 0,81% wanneer dit as ’n persentasie van pensioendraende salaris uitgedruk 

word. Die Fonds se administrasiekoste, wat ook aan lidmaatskap gekoppel is, het vanaf R66,5 miljoen tot 

R70,9 miljoen gestyg – ’n verhoging van R4,5 miljoen of 6,79% (lidmaatskap het van 41 283 tot 43 720 

gegroei). ’n Deel van die verhoging is as gevolg van inflasie, asook die eenmalige koste om van 

administrateur te verander en die nuwe kantore in te rig. Die totale administrasiegeld is egter steeds laer 

as die bedryfsnorm. 

 

OUDITKOMITEEVERSLAG  

 

1. Nakoming van verantwoordelikhede 

 

Die ouditkomitee rapporteer dat hy gedurende die finansiële oorsigjaar voldoen het aan die 

verantwoordelikhede soos vervat in die opdrag wat deur die Raad van Trustees goedgekeur is. 

Die ouditkomitee rapporteer ook dat hy sy sake in ooreenstemming met hierdie opdrag 

gereguleer het. 
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As deel van die uitvoering van hulle pligte het die ouditkomitee onder andere die volgende 

nagegaan: 

 

a) Gedurende die jaar het die ouditkomitee die onafhanklikheid van die ouditeur bevestig. 

 

b) Die ouditkomitee het die Fonds se finansiële state vir die oorsigjaar oorweeg:  

• Die Ouditkomitee het die Fonds se finansiële jaarstate vir die jaar geëindig 30 Junie 

2017 geëvalueer. Op grond van die inligting wat verskaf is, is die ouditkomitee van 

mening dat hulle in alle wesenlike opsigte aan die Fonds se verklaarde 

rekeningkundige beleid en die reëls van die Fonds voldoen. 

• Die ouditkomitee het aanbeveel dat die Raad van Trustees die finansiële jaarstate 

aanvaar. 

 

c) Gebaseer op die inligting en die verduidelikings verskaf deur die bestuur van die 

administrasiemaatskappy en die interne ouditeurs, sowel as gesprekke met die onafhanklike 

eksterne ouditeurs oor die resultate van hulle oudit, is die komitee van mening dat die 

interne rekeningkundige beheermaatreëls voldoende is om te verseker dat die finansiële 

rekords betroubaar is om die finansiële state voor te berei, en dat die verantwoordbaarheid 

vir bates en laste gehandhaaf is. 

 

d) Niks noemenswaardig het onder die aandag van die ouditkomitee gekom wat daarop dui 

dat daar gedurende die oorsigtydperk enige wesenlike afwyking in die funksionering van 

hierdie beheermaatreëls, prosedures en stelsels was nie. 

 

e)  Die ouditkomitee vervul ’n moniterings- en toesighoudende funksie oor die implementering 

en impak van die risikobestuursbeleid. 

 

2. Belangrike sake 

 

Die volgende belangrike besluite is gedurende die jaar geneem: 

• Die monitering en daaropvolgende bywerking van die ouditopdrag om verwysing na 

die administrateur se eie ouditkomiteeverslagdoening in te sluit. 

• Monitering van die Fonds se risikobestuursbeleid 

• Geouditeerde finansiële state en bestuursbrief van die ouditeurs soos op 30 Junie 2017. 

• Bywerking van die proses vir die evaluering van ouditeursprestasie om ’n evaluering van 

die administrateur in te sluit. 

• Nagaan van die kwartaallikse vorderingsverslae oor die implementering van die nuwe 

administrasiestelsel. 

• Monitering van die administrateur se interne beheermaatreëls en prosesse wat deur die 

interne ouditeur geïmplementeer is. 

• Monitering van die feitelike bevindings van die kwartaallikse oorsig vir kontrole wat 

Mazars uitvoer. 
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FINANSIËLE STATE 

 STAAT VAN NETTO BATES EN FONDSE SOOS OP 30 JUNIE 2017 

          

        30 JUNIE 2017  

          R   

 BATES        

 Niebedryfsbates     21 474 517 684  

 

Beleggings (insluitende 

beleggingseiendom)   1  21 474 517 684  

          

 Bedryfsbates                                  440 876 651  

 

Oorplasings ontvangbaar               

Rekeninge ontvangbaar   

Bydraes ontvangbaar     

0 

  24 698 318 

  37 764 339   

 Kontant in bank    378 413 994  

          

 Totale bates     21 915 394 335  

 

 

 

FONDSE EN LASTE     

 Lede se fondse en surplusrekening  20 637 393 254  

 Lede se individuele rekeninge   20 637 393 254  

 Reserwes     779 659 536  

 Reserwerekeninge      779 659 536  

             

 Totale fondse en reserwes   21 417 052 790  
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 Niebedryfslaste   5 561 282  

 Onopgeëiste voordele      5 561 282  

          

 Bedryfslaste     492 780 263   

 

Oorplasings betaalbaar 

Voordele betaalbaar     

0      

464 094 338  

 Rekeninge betaalbaar     28 685 925  

          

 Totale fondse en laste   21 915 394 335  

 

Raymond Wentworth, CRF 

 

LIDMAATSKAP EN EISEONDERVINDING  

Die Fondslidmaatskap vir die finansiële jaar was soos volg: 

Die getal lede het van 41 283 tot 43 723 toegeneem.   

LIDMAATSKAP EN EISEONDERVINDING  

Die Fondslidmaatskap vir die finansiële jaar was soos volg: 

Die getal lede het van 41 283 tot 43 720 toegeneem.   

Gedurende die 12-maande-periode het 4 846 nuwe lede by die Fonds aangesluit, vergeleke met 4 262 

in die vorige jaar.  Die tabel illustreer die volumes per eis-tipe. 

Onttrekkingseise 1 545 

Aftrede-eise 603 

Afleggingseise 3 

Sterfte-eise 194 

Begrafniseise 426 

Ongeskiktheidseise 88 

Gevreesdesiekte-eise Momentum 
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Egskeidingseise 308 

 

Bydraes van 120 munisipaliteite word maandeliks ontvang en gerekonsilieer.  

Momentum Afreefondsadministrateur 
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AKTUARIËLE SAKE  

 Inleiding 

Die doel van die aktuariële waardasie is om vas te stel of die Fonds in ’n gesonde finansiële posisie is.  Die 

Fonds se vordering oor die finansiële jaar word ontleed en die ledetal en finansiële data vir akkuraatheid 

en redelikheid nagegaan.  Die proses behels ’n terugvoersiklus tussen die Fonds, die aktuaris en ander 

diensverskaffers, wat help om die gesonde finansiële bestuur van die Fonds te verseker. Die aktuariële 

waardasie is ’n belangrike deel van goeie Fondsbestuur.  Die resultaat van die aktuariële waardasie soos 

op 30 Junie 2017 word in hierdie artikel bespreek. 

Fondsrekeninge 

Op 30 Junie 2017 was die Fonds steeds in ’n gesonde finansiële posisie. Alle Fondsrekeninge was minstens 

100% befonds (bates gedeel deur laste).   

Lidbelangrekening 

Die Lidbelangrekening is die grootste rekening van die Fonds en verteenwoordig die totale ledeaandele 

van R20,6 miljard.  Die Lidbelangrekening van die Fonds was op 30 Junie 2017 in ’n gesonde finansiële 

toestand, met ’n befondsingsvlak van 100,3% (bates gedeel deur ledeaandele).   

Reserwerekeninge 

Die Fonds het op 30 Junie 2017 R58 miljoen in die reserwerekeninge gehandhaaf (verwerkingsreserwes 

uitgesluit) om die spesiale voordeel vir sterfte na aftrede en die impak van onvoorsiene gebeurlikhede 

te hanteer. 

Pensioenrekening 

Die pensioenrekening verteenwoordig bates van R653 miljoen wat gereserveer is om die 

pensioenbetalings, verhogings op hierdie betalings en enige bonusse wat aan pensioenarisse 

toegestaan word, te dek.  Die pensioenarisaanspreeklikheid soos op 30 Junie 2017 was R513 miljoen.  Die 

pensioenrekening was in ’n gesonde finansiële toestand en die befondsingsvlak het verhoog vanaf 

118,0% soos op 30 Junie 2016 tot 127,3% (bates gedeel deur pensioenarisaanspreeklikhede) soos op 30 

Junie 2017.   

Die pensioenarislaste word gekoppel aan bates met ’n toepaslike termyn, aard en looptyd.  Dit help om 

te verseker dat die bates en laste op dieselfde manier beweeg wanneer die ekonomiese omgewing 

verander, soos wanneer rentekoerse verander. 

 

Pensioenverhogingsbeleid 

Die Reëls van die Fonds bepaal dat pensioene periodiek verhoog kan word op ’n datum wat die Trustees 

in konsultasie met die aktuaris bepaal. Die Trustees kan ook ad hoc-bonusse aan pensioenarisse 

toestaan.  

Die Tweede Wysigingswetsontwerp op Pensioenfondse (die Wet) bepaal dat Trustees ’n 

pensioenverhogingsbeleid as ’n persentasie van inflasie moet vasstel, en dit aan pensioenarisse 
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kommunikeer indien dit verander. Die Wet vereis ook dat minimum pensioenarisverhogings minstens elke 

drie jaar hersien word. 

Die pensioenverhogingsbeleid van die Fonds is soos volg: 

• Doen jaarliks ’n oorsig om ’n pensioenverhoging te teiken wat gelykstaande is aan 100% van die 

VPI van die vorige jaar tot 30 Junie, onderhewig aan bekostigbaarheid. Die verhoging tree 

jaarliks op 1 Maart in werking; 

• Doen elke drie jaar ’n agterstandoorsig (catch-up review) om pensioenverhogings in 

ooreenstemming te bring met 100% van VPI sedert aftreedatum, onderhewig aan die waarde 

van die veronderstelde pensioenarisrekening en bekostigbaarheid, soos dit in die Tweede 

Wetsontwerp op Pensioenfondse uiteengesit word. 

Pensioenverhoging en bonus 

Die Fonds se mikpunt vir pensioenverhogings is 100% van prysinflasie. Dit beteken dat die Trustees probeer 

om in die toekoms pensioenverhogings gelykstaande aan prysinflasie soos gemeet deur die 

verbruikersprysindeks (VPI) toe te staan, mits die Fonds dit in die toekoms steeds kan bekostig.  

 

In die lig van die finansiële stand van die pensioenarisrekening op waardasiedatum was 

pensioenverhogings ooreenkomstig die teiken (100% van VPI tot Junie 2017) bekostigbaar. 

 

Die Trustees het ’n pensioenverhoging van 6,3% goedgekeur, effektief 1 Maart 2018, en ’n ad hoc-

pensioenarisbonus van 100% van maandelikse pensioen, betaalbaar in Desember 2017.  

Pensioenarisse moet daarop let dat die bonus aan bekostigbaarheid onderhewig is.  Die bonus word uit 

die surplus in die pensioenrekening befonds.  Pensioenarisse moenie verwag om outomaties elke jaar ’n 

bonus te ontvang nie.  Wanneer die surplus uitgeput is, is dit onwaarskynlik dat die Fonds in ’n posisie sal 

wees om verdere bonusse te betaal. 

Sean Neethling, Fondsaktuaris 

 

Raad van Trustees soos op 30 Maart 2017: 

Mnr. SA Mokweni (Voorsitter), mnr. JP Beukman, rdl. IR Iversen, adv. JF Koekemoer (Onafhanklike 

Trustee), mnr. TA Loko, rdl. PJF Louw, rdl. C Meyer, mnr. AM Owen, mnr. ET Scott, mnr. WW van Gass, 

mnr. JJ Wagner. 

 


