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DIE AMPTELIKE NUUSBRIEF VAN DIE CRF  

APRIL 2019  

BESTE LID 
Dit is vir my aangenaam om aan te kondig dat ons die uitslag van die onlangse Trustee 
verkiesing ontvang het. Die volgende Trustees is verkies om vir die volgende vyf jaar op 
die Raad te dien:  

Wes-Kaap:  Lede - Mnr. L Mbandazayo (nuut), Mnr. SA Mokweni (herverkies), Mnr. ET 
Scott (herverkies) en Mnr. FA Willemse (nuut) • Raadslede – Rdl. IR Iversen en Rdl. C 
Meyer (albei herverkies) 
Oos-Kaap: Lede - Mnr. PJS Gouws (nuut) en Mnr. AM Owen (herverkies) • Raadslid SN 
Toni (nuut). 

Noordelike Streek: Lede - Mnr. TA Loko en Mnr. JJ Wagner. Geen ander benoemings 
vir die twee ledeposisies, wat in hierdie streek beskikbaar was, was ontvang nie. Hulle 
sal dus voortgaan om as Trustees vir die Noordelike Streek te dien. • Raadslid PJF Louw 
is (herverkies). 

Die nuwe Raad sal aan die einde van April ’n Voorsitter en Ondervoorsitter verkies, en 
die uitslae sal op die webwerf gepubliseer word.  

Welkom aan al die Trustees. Ons wens julle alle voorspoed toe tydens julle termyn as 
Trustees vir die CRF-lede.  

Soos verlede jaar in die Augustus-nuusbrief aangekondig, word die enkele Algemene 
Jaarvergadering nou vervang met ’n Trustee-skakeltoer  waar ons al die groter CRF-
gebiede besoek en kleiner terugvoersessies gaan aanbied. Die skakeltoer is geskeduleer 
om in die tweede helfte van die jaar plaas te vind, en die besonderhede sal op die 
webwerf gepubliseer word. Doen asseblief julle bes om dit by te woon en julle Trustees 
te kom ontmoet.  

’n Opsomming van die risikovoordeel-kategorieë en ander voordele wat in die Fonds 
beskikbaar is, is by die nuusbrief ingesluit. Maak asseblief seker dat jy elke jaar jou -
voordeel kategorie hersien, en indien jy van kategorie wil verander, vul asseblief die 
betrokke vorm in en dien dit voor 30 April by die Fonds in. Jy kan ook jou risikovoordeel-
kategorie verander wanneer sekere lewensgebeure plaasvind, byvoorbeeld ’n huwelik, 
egskeiding, geboorte of afsterwe van ’n kind, wanneer jy 40, 50 of 60 jaar oud word, 
wanneer ’n kind meerderjarig word, of wanneer jou dienskontrak-voorwaardes 
verander. ‘n Verandering in risiko kategorie vorm moet binne drie maande na sodanige 
gebeurtenis, tesame met bewys van die gebeurtenis, aan die Fonds gestuur word.  

Wees op die uitkyk vir kommunikasie rakende die Fonds se nuwe annuïteitopsies wat 
nou by aftrede tot lede se beskikking is. As jy beplan om die Fonds te verlaat, kontak 
asseblief een van ons CRF Aftreevoordeel Raadgewers, wat jou graag deur die 
beskikbare opsies sal neem en jou na ’n finansiële adviseur sal verwys.  

Hou die webwerf dop vir ons gereelde kompetisies en skryf asseblief daarvoor in. Jy 
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staan 'n kans om ’n baie gesogte CRF-geskenkpak te wen! Die huidige kompetisie (tot 
einde April) toets of jy bekend is met jou risikovoordeel-kategorie en dit ten volle 
verstaan.  

Die CRF gaan ook ’n alternatiewe huisleningsopsie bekendstel, vir ingeval jou 
leningsaansoek by FNB onsuksesvol is. Ons het met Standard Bank ’n vennootskap 
aangegaan as alternatief en sal binnekort meer inligting hieroor verskaf.  

Dankie vir jou voortgesette ondersteuning. Dit is ’n voorreg om as jou Voorsitter te dien.  

Soyisile Mokweni  
Voorsitter  

NUUT IN DIE FONDS!  

LEWENSFASE BELEGGINGSTRATEGIE AAN ALLE LEDE VANAF 1 JULIE 2019 …  

Die Trustees het ’n lewensfase beleggingstrategie vir alle lede goedgekeur. Dit sal vanaf 
Julie 2019 ingefaseer word.  

Waarom het die Trustees dit nodig geag om hierdie struktuur vir lede beskikbaar te 
maak?  

Lede vra dikwels waarom die Trustees nie beleggingskeuses namens hulle uitoefen soos 
wat hulle aftrede nader nie. Die doel met die bekendstelling van ’n lewensfase 
beleggingstrategie is om jou beleggingsrisiko op grond van jou ouderdom en naderende 
aftrede te beperk. Hou ouer jy word, hoe meer sal jy verkies dat jou spaargeld in 
laerrisiko-beleggingsportefeuljes belê word, om te vermy dat onbestendigheid in die 
markte jou spaargeld naby jou aftrede negatief beïnvloed nie.  

Hoe gaan hierdie nuwe model werk?  

Die onderstaande tabel dui aan hoe die Fonds jou beleggings in die lewensfase-model 
sal verskuif om jou aftreegeld te beskerm:  

Ouderdom  Beleggingstoewysing volgens die lewensfase-model  

Jonger as 55 jaar  Jou voordeel is 100% in die Groei Portefeulje belê  

55-60  Kombinasie van 50% in die Groei- en 50% in die Gematigde Portefeulje 
belê  

 

60 jaar en ouer  100% in die Gematigde Portefeulje belê  

Let wel: Lede kan ook ter enige tyd kies om hul voordele in die Shari'ah Portefeulje te 
belê. 

Wat moet jy doen as jy 54 jaar of ouer is?  

Voordat jy die ouderdom bereik waar jou voordeel volgens die lewensfase-model 
geskuif gaan word, met ander woorde voor ouderdom 55 en 60, sal jy kommunikasie 
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van die Fonds ontvang. Die lewensfase-model sal as verstek opsie outomaties vir alle 
lede ingestel word, maar jy kan kies om nie daaraan deel te neem nie deur ’n individuele 
Beleggings Opsievorm in te vul en jou eie beleggingskeuses uit te oefen. Indien jy nie 
gekies het om nie deel te wees van die verstek opsie nie, of nie jou eie beleggingskeuse 
uitgeoefen het nie, sal jou fondsvoordeel outomaties volgens die verstek opsie verskuif 
en belê word.  

Wanneer sal jou nuwe lewensfase beleggingstrategie in werking tree?  

Die nuwe lewensfase beleggingstrategie tree vanaf 1 Julie 2019 in werking.  

As jy op of na 1 Julie 2019 55 jaar oud word, of reeds 55 jaar oud is, en verkies om nie 
aan die verstek opsie deel te neem  nie, sal 50% van jou lidbelang in die Fonds na die 
Gematigde Portefeulje omgeskakel word, en die oorblywende 50% sal in die Groei 
Portefeulje belê bly.  

As jy op of na 1 Julie 2019 60 jaar oud word, of reeds 60 jaar oud  is, en nie gekies het 
om nie aan die verstek opsie deel te neem nie, sal al jou geld wat nog in die Groei 
Portefeulje belê is verskuif word na die Gematigde Portefeulje. 

Wil jy eers met iemand gesels?  

Die Fonds het Aftreevoordeel Raadgewers aangestel om jou te help en hierdie opsies 
deeglik met jou te bespreek. Kontak asseblief die Fonds en ons sal jou in aanraking bring 
met ’n kundige om jou te help en raad te gee voordat jy jou besluit neem.  

Wat is die volgende stap?  

As jy op of na 1 Julie 2019 55 of ouer is, wees op die uitkyk vir ’n brief en ’n Beleggings 
Omskakelingsvorm van die Fonds. Onthou, as jy nie wil hê dat jou geld outomaties 
verskuif moet word nie, vul die vorm in om aan te dui dat jy nie aan die verstek opsie 
wil deel neem nie. As geen instruksie ontvang word nie, sal jou voordeel vanaf 1 Julie 
2019 na die betrokke portefeulje/s verskuif word.  

Kan jy van plan verander?  

Ja, jy kan in die toekoms besluit om uit die verstek beleggingstrategie te skuif na enige 
van die beskikbare beleggingsportefeuljes deur ’n Beleggings Omskakelingsvorm in te 
vul. Twee beleggings omskakelings word per fondsjaar (1 Julie tot 30 Junie) toegelaat.  

Wat as jy jonger as 55 is?  

As jy jonger as 55 jaar is, sal jou fondswaarde in die Groei Portefeulje belê bly. Lede 
ouer as 50 jaar mag van individuele beleggingsopsies gebruik maak. Jy kan dan ter 
eniger tyd kies om jou fondswaarde na ’n laerisiko portefeulje te verskuif. 
Beleggingsomskakelings word tot twee per Fonds-jaar beperk. Wanneer jy ’n 
individuele beleggingsopsie uitgeoefen het, bly jy in die geselekteerde portefeulje/s 
totdat jy kies om die beleggingsportefeuljes te verander of om aan die verstek opsie 
deel te neem. Beleggingsomskakelings word geïmplementeer 10 werksdae nadat die 
omskakelingsinstruksie ontvang is.  
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Nog in die vooruitsig vir jonger lede  

As deel van die lewensfase beleggingstrategie sal die CRF ook in die toekoms vir jonger 
lede ’n Aggressiewe Portefeulje bekend stel. Wees op die uitkyk vir ons volgende lede 
nuusbrief, waarin ons meer inligting sal verskaf.  
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RISIKOVOORDELE IN DIE CRF  

HERSIEN JOU RISIKOKATEGORIE JAARLIKS EN STEL DIE FONDS VOOR 30 APRIL IN KENNIS AS JY DIT 
WIL VERANDER  

Jy kan ook ingevolge die polisvoorwaardes gratis van kategorie verander in die geval van ’n 
huwelik of egskeiding, die geboorte of afsterwe van ’n kind, die afsterwe van ’n gade, 
wanneer jy die ouderdom van 40, 50 of 60 bereik, wanneer ’n kind meerderjarig word, of 
indien jou diensvoorwaardes verander.  

RISIKOVOORDEEL-
KATEGORIE 
 (Spaar vir aftrede 
voor koste afgetrek 
word om die fonds te 
bedryf): 

Kyk of jy by hierdie 
profiel inpas  

Wat gebeur as jy 
sterf?  

Wat gebeur as jy 
ongeskik raak?  

Wat gebeur as 
jy met ’n 
gevreesde 
siekte 
gediagnoseer 
word? 

KATEGORIE A:  
Koste 3%  
Jy spaar 22,5% of 
24% vir aftrede  
Raadslede spaar 
12%  
  

 Ek het 
versekering van 
my eie, dus het ek 
slegs ’n bietjie 
doods-, 
ongeskiktheids- 
en gevreesde 
siektedekking 
nodig  
  

Jou 
afhanklikes 
sal ’n 
enkelbedrag 
van 4,35 x jou 
jaarlikse 
pensioendrae
nde salaris, 
plus jou 
lidbelang, plus 
jou 
begrafnisdek-
king ontvang  

Jy sal ’n 
enkelbedrag van 
4,35 x jou jaarlikse 
pensioendraende 
salaris, plus jou 
lidbelang ontvang.  
Hierdie voordeel 
verminder met 
1/120ste per 
maand vanaf die 
ouderdom van 55 
en eindig op 65  

Indien jy met 
een van die 
versekerde 
gevreesde 
siektes 
gediagnoseer 
word, kan ’n 
enkelbedrag 
gelyk aan 
0,75 x jou 
jaarlikse 
pensioendra
ende salaris 
aan jou 
betaal 
word**  

 KATEGORIE B:  
Koste 5%  
Jy spaar 20,5% of 
22% vir aftrede  
Raadslede spaar 
10%  
  

 Ek is ’n jong lid 
met ’n gesin en 
het min 
versekeringsdek-
king. Ek het beslis 
doods-, 
ongeskiktheids- 
en gevreesde 
siektedekking 
nodig  
  

Jou 
afhanklikes 
sal ’n 
enkelbedrag 
van 7,35 x jou 
jaarlikse 
pensioen-
draende 
salaris, plus 
jou lidbelang, 
plus jou 
begrafnisdekki
ng ontvang  

Jy sal ’n 
enkelbedrag van 
4,70 x jou jaarlikse 
pensioendraende 
salaris, plus jou 
lidbelang ontvang. 
Hierdie voordeel 
verminder met 
1/120ste per 
maand vanaf die 
ouderdom van 55 
en eindig op 65  

Indien jy met 
een van die 
versekerde 
gevreesde 
siektes 
gediagnoseer 
word, kan ’n 
enkelbedrag 
gelyk aan 
0,75 x jou 
jaarlikse 
pensioendra
ende salaris 
aan jou 
betaal word 
**  
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 KATEGORIE C: 
Koste 2%  
Jy spaar 23,5% of 
25% vir aftrede  
Raadslede spaar 
13%  

Ek het voldoende 
ongeskiktheidsd
ekking, dus het 
ek slegs doods- 
en 
gevreesdesiekte-
dekking nodig 

Jou 
afhanklikes 
sal ’n 
enkelbedrag 
van 4,70 x jou 
jaarlikse 
pensioen-
draende 
salaris, plus 
jou lidbelang, 
plus jou 
begrafnis-
dekking 
ontvang 

Geen versekerde 
ongeskiktheidsvo
ordeel nie. Slegs 
jou lidbelang sal 
as ’n enkelbedrag 
aan jou betaal 
word 

Indien jy met 
een van die 
versekerde 
gevreesde 
siektes 
gediagnoseer 
word, kan ’n 
enkelbedrag 
gelyk aan 
0,75 x jou 
jaarlikse 
pensioendra
ende salaris 
aan jou 
betaal word. 
** 

  

KATEGORIE D:  
Koste 0%  
Jy spaar 25,5% of 
27% vir aftrede  
Raadslede spaar 
15%  
Belangrik om op te 
let:  
Hierdie kategorie is 
NIE beskikbaar vir 
nieraadslede wat 
jonger as 50 is nie  

Ek is ouer as 50 
jaar en ’n 
raadslid. Ek het 
my eie 
versekering, wat 
my makelaar 
bevestig het 
voldoende is. Ek 
wil al my bydraes 
in my 
aftreespaarreken
ing plaas  

Kategorie D 
bied geen 
risikovoordele 
buiten 
begrafnisdek-
king nie.  
Jou 
afhanklikes 
sal ’n 
enkelbedrag 
bestaande uit 
jou totale 
lidbelang plus 
jou 
begrafnisvoor-
deel ontvang  

 Geen versekerde 
ongeskiktheidsvoo
rdeel nie. Slegs jou 
lidbelang sal as ’n 
enkelbedrag aan 
jou betaal word  
  
  

 Geen dekking 
nie  
   

 

KATEGORIE E:  
koste 3,25%  
Jy spaar 22,25% of 
23,75% vir aftrede  
Raadslede spaar 
11,75%  
  

 Ek het doods- en 
gevreesde 
siektedekking 
asook ’n 
maandelikse 
inkomste-
ongeskiktheids-
voordeel nodig  
  
  

 Jou afhanklikes 
sal ’n 
enkelbedrag 
van 4,25 x jou 
jaarlikse 
pensioendraen
de salaris, plus 
jou lidbelang, 
plus jou 
begrafnisdek-
king ontvang  

Jy sal ’n 
maandelikse 
inkomste-
ongeskiktheids-
voordeel van 75% 
van jou 
pensioendraende 
salaris ontvang, 
onderhewig 
aan ’n maksimum 
van R130 000 per 
maand. In die 
geval van 
ongeskiktheid, sal 
jy voortgaan om 
9% of 7,5% tot 
aftreebefondsing 
by te dra*  

 Indien jy met 
een van die 
versekerde 
gevreesde 
siektes 
gediagnoseer 
word, kan ’n 
enkelbedrag 
gelyk aan 0,75 
x jou jaarlikse 
pensioendrae
nde salaris 
aan jou betaal 
word **  
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KATEGORIE F:  
koste 3%  
Jy spaar 22,5% of 
24% vir aftrede  
Raadslede spaar 
12%  

 Ek is tussen 65 en 
75 jaar oud en het 
doodsdekking 
nodig  
  

Jou 
afhanklikes 
sal ’n 
enkelbedrag 
van 4,25 x jou 
jaarlikse 
pensioendrae
nde salaris, 
plus jou 
lidbelang, plus 
jou 
begrafnisdek-
king ontvang  

Geen versekerde 
ongeskiktheids-
voordeel nie. Slegs 
jou lidbelang sal 
as ’n enkelbedrag 
aan jou betaal 
word  
  

Geen dekking 
nie  
  
  

 KATEGORIE G:  
koste 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 graag die 
minimum 
doodsdekking hê 
wat die Fonds 
bied, terwyl die 
res vir my 
aftrede gespaar 
word  

Jou 
afhanklikes 
sal ’n 
enkelbedrag 
van 1 x jou 
jaarlikse 
pensioendrae
nde salaris, 
plus jou 
lidbelang, plus 
jou 
begrafnisdekki
ng ontvang  
 

 Geen versekerde 
ongeskiktheids-
voordeel nie. Slegs 
jou lidbelang sal 
as ’n enkelbedrag 
aan jou betaal 
word  
  

 Geen dekking 
nie  
  
  

* en wanneer jy 65 word, sal jy jou volle lidbelang as ’n aftreevoordeel ontvang. Onthou dat terwyl jy die 

maandelikse inkomste-ongeskiktheidsvoordeel ontvang, bly jy vir die sterftevoordeel gedek totdat 
jy 65 jaar oud word. Let asseblief daarop 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 gevreesdesiekte-polis gedek: beroerte, kanker, hartaanval, 
koronêre-arteriechirurgie, blindheid, nierversaking, verlamming, en groot orgaanoorplantings. Raadpleeg 
asseblief die Fonds se webwerf vir meer besonderhede.  

BEGRAFNISDEKKING VIR ALLE LEDE  

Alle bydraende CRF-lede en hulle onmiddellike gesinne het die volgende begrafnisdekking 
in die Fonds:  

Versekerde 
persoon  
 

Sanlam  Momentum  Totale begrafnisdekking  
Belangrike faktore om te 
oorweeg   

Lid  R21 000  R5 500  R26 500  Dekking staak op ouderdom 75  
Gade  R21 000  R5 500  R26 500  Dekking staak wanneer lid 75 

word          
Kinders  R21 000  R5 500  R26 500  Indien die kind ongetroud is 

indien jonger as 21, of ongetroud (21–26)        
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en ’n voltydse student is indien 
jonger as 26  

Kinders  R21 000  R5 500  R26 500    
(11–21)          
Kinders  R6 250  R5 500  R11 750    
(1–11)          
Kinders  R6 250  R1 650  R7 900  

Doodgebore kinders word ook 
gedek, mits die 
swangerskaptermyn tussen 26 
weke en volle swangerskap is  

(0–1)        
        

        

Belangrike feite om oor jou begrafnisvoordeel te onthou:  

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

• Jy het ook ’n repatriasievoordeel, wat jou as die lid, jou gade en kinders dek. Hierdie 
voordeel hanteer die vervoer van die stoflike oorskot van die oorledene na die plek van 
die begrafnis, maar slegs binne die grense van Suid-Afrika.  

• Wanneer die versekeraar jou ongeskiktheidseis aanvaar, behou jy en jou afhanklikes soos 
in die tabel hierbo gespesifiseer word, die begrafnisdekking totdat jy die ouderdom van 
65 bereik.  

BELANGRIKE NOTAS 

Jou risikovoordeel kategorie bepaal jou spaargeld vir aftrede, maar ook hoeveel dekking jy 
en jou gesin ontvang indien jy sterf, ongeskik raak of met ’n gevreesde siekte gediagnoseer 
word.  

• Kategorie D – slegs beskikbaar vir Raadslede en lede ouer as 50. Maak seker jy het genoeg 
dekking buite die Fonds voordat jy hierdie kategorie kies. Raadpleeg asseblief ’n 
finansiële adviseur.  

• Kategorie G – hierdie kategorie verskaf slegs die minimum dekking van 1 x jaarlikse 
pensioendraende salaris wat aan jou familie betaal word indien jy sterf. Maak seker jy 
het genoeg dekking buite die Fonds voordat jy hierdie kategorie kies. Raadpleeg 
asseblief ’n finansiële adviseur.  

Ongeskiktheids- en gevreesdesiektedekking – Het jy ’n voorafbestaande toestand? Indien 
wel, kwalifiseer jy dalk nie vir die gevreesde siekte dekking nie.  

Wat is voorafbestaande toestande?’n Voorafbestaande toestand is ’n toestand waarvoor 
jy dalk behandel is, of waarvan jy geweet het, of daar kan redelikerwys verwag word dat 
jy daarvan moes geweet het, of waarvoor jy voorheen mediese advies ontvang het, 
voordat jou indiensneming begin het. Besoek ons webwerf vir meer inligting oor die 
tydsraamwerke vir voorafbestaande toestande ten opsigte van ongeskiktheids- en 
gevreesde siekte dekking.  
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Dien eise betyds in! Maak seker dat jy of jou Menslike Hulpbronne kantoor, wat daarvoor 
verantwoordelik is om jou ongeskiktheids- of gevreesde siekte-eis in te dien, dit binne die 
vereiste tydperk doen, anders sal die versekeraar nie die eis uitbetaal nie.  

Wat beteken dit as jou Plaaslike Owerheid by die Fonds agterstallig is? Dit beteken dat 
hulle nie jou bydraes aan die Fonds oorbetaal het nie, wat beteken dat jy geen risiko 
dekking het nie. Indien enigiets onder sodanige omstandighede met jou gebeur, sal slegs 
jou lidbelang uitbetaal word.  

Die aftreeouderdom in die CRF het verander. Vanaf 1 September 2018 is die nuwe 
aftreeouderom 65 jaar (voorheen 60).  

Raad van Trustees: Mnr. SA Mokweni (Voorsitter), Mnr. JJ Wagner (Ondervoorsitter), Mnr. 
PJS Gouws, Rdl. IR Iversen, Mnr. TA Loko, Rdl. PJF Louw, Mnr. L Mbandazayo, Rdl. C Meyer, 
Mnr. AM Owen, Mnr. ET Scott, Rdl. SN Toni, Mnr. FA Willemse.  
Hoofbeampte: Mnr. J Sadie  

ELEKTRONIESE KOMMUNIKASIE – KRY JOU NUUS EERSTE, KRY JOU NUUS VINNIG!  
Stuur asseblief vir ons ’n e-pos na support@crfund.co.za indien jy verkies om jou kommunikasie ten 
opsigte van die Fonds elektronies te ontvang.  

VRYWARING: Die CRF vir Plaaslike Regering aanvaar geen aanspreeklikheid vir enige 
verlies, skade of onkoste wat as ‘n direkte gevolg van jou toegang en gebruik van die 
inligting in hierdie dokument, gely of aangegaan word nie. Indien daar enige konflik 
tussen die inligting in hierdie dokument en die Reëls van die Fonds is, sal die Reëls van 
die Fonds geld.  

 


