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Vrywaringsverklaring: Die Kaapse Gemeenskaplike (Cape Joint)
Pensioenfonds aanvaar geen aanspreeklikheid vir enige verlies, skade
of uitgawe wat moontlik direk spruit uit, of die gevolg is van, die gebruik
van en vertroue op die inligting in hierdie dokument nie. Indien daar
enige teenstrydigheid is tussen die inligting in hierdie dokument en die
werklike reëls van die Fonds, sal die werklike reëls van die Fonds geld.
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BOODSKAP VAN DIE
VOORSITTER
Die 2014/2015-finansiële jaar was nóg ’n suksesvolle
een vir die Fonds. Die herstrukturering van die Fonds is
onlangs suksesvol afgehandel met die oordrag van die
laaste oorblywende 20 aktiewe vastevoordele-lede na die
vastebydrae-afdeling. Hierdie verandering is deur ons nuutaangestelde Hoofbeampte, Ilse Hartlief, deurgevoer. Ilse
het haar op 1 Julie 2015 by die span van die Kaapse
Gemeenskaplike (Cape Joint) Pensioenfonds aangesluit.
Sy beskik oor uitgebreide kundigheid rakende die bestuur
van ander korporatiewe en veelvuldige-werkgewerfondse
soortgelyk aan ons s’n.
Die beleggings onderliggend aan die Fonds se lewensfase-beleggingstrategie het goed vertoon as die buitengewoon volatiele beleggingsmarkte waarin ons ons bevind,
in gedagte gehou word. Ons las-/verpligtinggedrewe
beleggingstrategie (LDI) onderliggend aan die pensioenportefeulje het presies bereik wat dit veronderstel was om
te doen. Hoewel die opbrengste verdien in die akkumulasiefase van 12 maande teen 7% flouerig lyk, het die
algehele vastebydrae-opbrengste vir die 12 maande tot
30 Junie 2015 sy teiken van 10.8% (d.w.s. VPI + 6%)
oorskry met ’n totale opbrengs van 11.4%. Die totale
geakkumuleerde vastebydrae-opbrengste oor die afgelope

2 en 3 jaar tot 30 Junie 2015 het die teikens met onderskeidelik 5.7 en 14.9 persentasiepunte oorskry deur opbrengste van onderskeidelik 31% en 55.1%.
Die Raad van Trustees, saam met die Hoofbeampte en diens-verskaffers het tot op hede onvermoeid gewerk om ons
doelwitte te bereik. Ons fokus vir die komende jaar is om
ons beleggingsopbrengste verder te verbeter, te konsentreer op die besnoeiing van kostes waar moontlik en die
Fonds se verbeterde kommunikasie-/skakelstrategie suksesvol te implementeer. Die finansiële opleiding van ons
lede bly die sleutelfokus van hierdie strategie en in hierdie
verband beoog die Fonds om meer met ons werkgewers
en lede te skakel deur inligtingsessies by plaaslike owerhede, die uitstuur van meer inligting per e-pos, SMS en
ons nuwe selfoonvriendelike webtuiste wat binnekort bekendgestel word, asook direkte persoonlike gesprekke met
voornemende lede by oriënteringsessies en deur ons nuwe
oriënteringsvideo. Die implementering van die Fonds se
verbeterde kommunikasie-/skakelstrategie het die Fonds effektief gebring by sy visie om sy lidmaatskap te laat groei
en daar word in die vooruitsig gestel dat die vestiging van
moontlike verbintenisse met verskeie belanghebbendes
in die nabye toekoms hierdie visie verder sal uitbou. Die
implementering van hierdie strategie het ook die bekendstelling van ’n heeltemal nuwe Fondsidentiteit tot gevolg gehad
– maar meer hieroor by die algemene jaarvergadering.
Ons bly verbind tot die vermindering van ons oorhoofse
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vaste koste en die koste daarvan om ons risikovoordele
te verskaf. In hierdie verband is al ons konsultasiedienste
onlangs geëvalueer en ons voordelekonsultant skakel tans
met die mark om seker te maak mededingende voordele
word teen die beste pryse verskaf.
Ek wil hierdie geleentheid nogmaals gebruik om my medetrustees, die Hoofbeampte en die Fonds se diensverskaffers
vir hul harde werk, toewyding en professionalisme in die
nastrewing van bogenoemde te bedank. Ek wil ook die
trustees bedank wat tyd afgestaan het aan die Fonds se
twee komitees en veral die voorsitters van hierdie komitees
(Oudit- en Risikobestuurskomitee en die Korporatiewe
Komitee) vir die addisionele ure daaraan bestee om seker te maak dat wêreldklaspraktyke rakende korporatiewe
bestuur gevolg word, asook vir die bystand wat hulle aan
die Raad van Trustees verleen het sodat ingeligte besluite
geneem kon word.
Ons doelwit bly om u, ons lede,
te help om u aftrede kommervry
te maak en steeds ons belofte oor
pensioenvoordele vir ons vele
pensioenarisse na te kom.
Met vriendelike groete
Herman Botha
Voorsitter
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UIT DIE KANTOOR VAN
DIE HOOFBEAMPTE
My voorganger, adv. Kobus Booyens, het saam met die
Raad van Trustees die opwindende reis aangepak om die
Fonds van ’n vastevoordeel- (VV) na ’n vastebydrae-fonds
(VB) vir aktiewe lede om te skakel. Dit het gepaard gegaan
met baie onderhandelinge met die onderskeie werkgewers
en die toestaan van beduidende voordeleverbeterings aan
lede wat oorgedra is. Hierdie proses is in 2013 begin en
ek het die voorreg gehad om dit op 1 April 2016 met die
oordrag van die oorblywende 20 aktiewe VV-lede na die
VB-afdeling af te handel. Vanaf 1 April 2016 bestaan ons
aktiewe lidmaatskap slegs uit VB-lede.
Ons is trots daarop dat ons oor baie jare uitstekende
beleggingsopbrengste behaal het. Dit bly ons doelwit
ondanks die baie moeilike ekonomiese en politieke
omgewing en die buitengewoon volatiele beleggingsmarkte.
Die Fonds se akkumulasiefase met sy matige tot aggressiewe
toewysing aan aandele het teenoor sy teiken onderpresteer,
maar die indeks vir alle aandele oor die tydperk met 1.47
persentasiepunte geklop. Die konsolidasie- en bewaringsfases het albei hul langtermynprestasieteikens gemaklik oor
die 12 maande tot Junie 2015 oorskry. Ons batekonsultante

het lede onlangs gewaarsku om nie te verwag dat die
buitengewone opbrengste van die afgelope dekade oor
die volgende 3 tot 5 jaar herhaal sal word nie. Daarvoor is
die makro- en politieke omgewing te negatief. Hulle herhaal
hierdie boodskap op bladsy 6 van hierdie verslag. Lede
word daaraan herinner dat voldoende voorbereiding vir
aftrede nie van tydsberekening in die mark afhang nie,
maar eerder van die tydperk in die mark. My boodskap
aan lede is om gedissiplineerd te bly en op u tydshorison
na u normale aftreedatum te konsentreer. Dit is ook die
hoeksteen van ons lewensfase-beleggingstrategie.
Die pensioenarisverpligtingsgedrewe beleggingstrategie
het sy kerndoelwitte in die tydperk onder oorsig bereik. Ek
is daarom bly om te bevestig dat dit tot gevolg gehad het
dat die pensioenrekening 101.4% befonds is, wat die
Fonds in staat gestel het om sy pensioenbelofte na te kom.
Daarby het die raad van trustees ’n bonus-uitbetaling van
75% van pensioenarisse se bruto maandelikse pensioen in
Desember 2015 verklaar.
Onlangse wetgewing maak dit vir lede moontlik om hul
totale bydrae van 27% tot aftreebefondsing vir belastingdoeleindes af te trek. Verskeie onlangse reëlwysigings
verskaf nou ook bykomende voordele, bv. ingefaseerde
aftrede laat lede toe om uit diens te tree, maar hul
aftreevoordele in die Fonds tot ’n later datum te behou,

terwyl raadslede met ingang van 1 Julie 2016 by die Fonds
mag aansluit. Die Fonds gaan ook sy splinternuwe
binnefonds-lewende annuïteit op 1 Julie 2016 in werking
stel. Dit sal lede wat aftree in staat stel om ’n baie
kostedoeltreffende lewende annuïteit deur die Fonds te
koop en sodoende voort te gaan om die Fonds se
kostedoeltreffende en goedbestuurde beleggingsportefeuljes
te benut.
Ek is voorts baie ingenome om die aanstelling van die Fonds
se nuwe kommunikasiekonsultante, Old Mutual Korporatief,
met ingang van 1 Januarie 2016 te kan bevestig.
Old Mutual help die Fonds om sy verbeterde kommunikasiestrategie in werking te stel. Dit sluit onder meer ’n
splinternuwe Fondsidentiteit in. Dit sal alles op 27 Mei by
vanjaar se AJV onthul word. Lede en pensioenarisse word
aangemoedig om die geleentheid by te woon.
Lede en pensioenarisse is welkom
om my te kontak. Ek sien uit
daarna om van u te hoor.
Met vriendelike groete
Ilse Hartlief
Hoofbeampte
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FINANSIËLE RESULTATE

vir die finansiële jaar geëindig 30 Junie 2015

Die belangrikste inkomste- en uitgawe-items vir die finansiële jaar was as volg:
(Vorige finansiële jaar se vergelykende syfers is regs)
Geakkumuleerde fondse aan begin van tydperk:
Plus: Inkomste
i.
Bydraes – lede en werkgewers
ii. Oordragte ontvang
iii. Herversekeringsverhalings
iv. Netto beleggingsinkomste
v. Ander inkomste
Subtotaal
Minus: Uitgawes
i.
Pensioenvoordele
ii. Oordragte betaal
iii. Herversekeringspremies (Risikovoordele herverseker)
iv. Bedryf, administrasie en bestuur
Geakkumuleerde fondse aan einde van tydperk:

2015

2014

R miljoen
4 198

R miljoen
3 710

173
0
8
281
3
4 663

89
0
8
728
4
4 539

562
0
14
19
4 068

307
0
16
18
4 198

In die oorsigjaar het die Fonds se totale fondse en reserwes, wat die lede en pensioenarisse se totale belang weerspieël,
met R130 miljoen gedaal. Dit is hoofsaaklik die gevolg van laer beleggingsopbrengste weens volatiele ekonomiese
toestande gedurende die tydperk. Die Fonds het nogmaals ’n ongekwalifiseerde ouditverslag van die fonds se ouditeurs,
PKFRademeyer Wesson, ontvang. Die ouditverslag kan op die Fonds se webtuiste by www.cjpf.co.za gelees word.
Yvonne Wilken, Verso Finansiële Dienste
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JONGSTE OOR BELEGGINGS
Wat betref die 2015-finansiële jaar (1 Julie 2014 tot einde
Junie 2015), het die beleggingsmarkte beduidend laer opbrengste as vroeër gelewer. Dit was te wagte. Ons het voorheen
aangedui dat die skitterende opbrengste van die verlede nie op
kort termyn haalbaar was nie en dat beleggers hul prestasieverwagtinge vir die volgende 3 tot 5 jaar moes afskaal.

Akkumulasiefase se opbrengs
CPI + 6%-teiken
Aktiewe prestasie teenoor teiken
Konsolidasiefase se opbrengs
CPI + 4%-teiken
Aktiewe prestasie teenoor teiken

JULIE 2014 – JUNIE 2015
7.00% Bewaringsfase se opbrengs
10.84% CPI + 2%-teiken
-3.84% Aktiewe prestasie teenoor teiken
12.00% Kontant plus se opbrengs
8.75% SteFI + 1%-teiken
3.25% Aktiewe prestasie teenoor teiken

Wat betref die plaaslike markte, het kontant ’n opbrengs van
5.95% gelewer, effekte 8.21% en aandele ’n powere 4.70%.
Die beste prestasie is gelewer deur oorsese aandele wat in rand
’n opbrengs van 16.12% behaal het (danksy die waarde van
die rand wat met 14.5% teenoor die VS-dollar verswak het).

sy laer vraag na kommoditeite wêreldmarkte heel waarskynlik
vorentoe bly oorheers. Lede wat in die akkumulasiefase belê is,
moet egter nie emosioneel op ongunstige korttermynmarkbewegings reageer nie, maar hul fokus op die langer termyn
behou. Onthou, die rigting bepaal die bestemming.

Die akkumulasiefase binne die lewensfase-beleggingstrategie,
met sy teiken van VPI + 6% oor aaneenlopende tydperke van
5 jaar en ’n matige tot aggressiewe toewysing aan aandele, het
in die tydperk van 12 maande tot einde Junie 2015 ’n opbrengs
van 7% behaal. Soos aangedui, het plaaslike aandele, die
grootste prestasie-aandrywer van enige aggressiewe portefeulje, slegs 4.79% oor hierdie tydperk gelewer (soos gemeet
deur die indeks vir alle aandele). Daarom was die opbrengs
van die akkumulasiefase bevredigend. Dit was ’n besonder
moeilike tyd vir aktiewe beleggingsbestuurders omdat
hulpbronne-aandele met 28.84% gedaal het. Gelukkig was die
Fonds se blootstelling aan hierdie sektor laag.

Die konsolidasie- en bewaringsfases het albei hul langtermynprestasieteikens van onderskeidelik VPI + 4% (oor aaneenlopende tydperke van 3 jaar) en VPI + 2% (oor aaneenlopende
tydperke van 2 jaar) gemaklik met onderskeidelik 3.25 en 3.74
persentasiepunte geklop.

Dit is moeilik om optimisties te wees oor ons plaaslike aandelemark omdat ekonomiese groei so laag is. Daarby sal China en

Die portefeulje vir pensioenarisse wat met ’n konserwatiewe
verpligtinggedrewe beleggingstrategie (LDI) bestuur word, het

Die kontant plus-fase wat ’n alleenstaande opsie en nie deel van
die lewensfase-beleggingstrategie is nie, het effens teenoor sy
betrokke prestasieteiken van SteFiu + 1% (aaneenlopende tydperk van 12 maande) onderpresteer. Dit kon net 6.2% oor die
tydperk van 12 maande lewer. Die opbrengs was egter soortgelyk aan die korttermynkontantmark wat 5.95% gelewer het.

10.4%
6.66%
3.74%
6.20%
7.34%
-1.14%

’n opbrengs van 7.10% gelewer. Die voortgesette doelwit van
die LDI-strategie is om eerstens die kontantvloei-verpligtinge
teenoor die pensioenaris te ewenaar sodat die befondsingsvlak
stabiel kan bly en ook om verhogings in pensioene van 60%
van inflasie (d.w.s. jaarlikse verhoging ooreenkomstig die
Fonds se pensioenverhogingsbeleid) te kan toestaan. Die LDIbeleggingstrategie vir pensioenarisse het sy kerndoelwitte in die
tydperk onder oorsig bereik en die Fonds ook in staat gestel om
’n bonus van 75% van maandelikse pensioen uit te betaal.
Ons wil weer herhaal dat dit belangrik vir lede is om bewus te
bly van die feit dat die buitengewone opbrengste van die
verlede moeilik oor die volgende 3 tot 5 jaar gerealiseer sal
word, gegewe die hoë waardasies in die mark en die
negatiewe makro- en politieke omgewing. Voorbereiding vir
aftrede is ’n langtermynprojek wat toegewydheid en dissipline
vereis. Bly gerig op die lang termyn, belê dienooreenkomstig en
ignoreer korttermynmarkbewegings.
Duncan Theron, Grayswan Beleggings
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REGS- EN TEGNIESE
BYWERKING
Fondslede regoor Suid-Afrika is ongetwyfeld bewus van die
stampe en stote die laaste paar jaar rondom die voorgestelde
inkomstebelastingveranderinge van toepassing op aftreefondse. Van die oorspronklike voorstelle goedgekeur in
Desember 2013 is net een betekenisvolle verandering met
ingang van 1 Maart 2016 geïmplementeer. Die onsekerheid
gedurende hierdie tydperk het aansienlike verwarring
geskep, met koerante wat selfs berig het oor individue wat
bedank het om onmiddellike toegang tot hul fondsvoordele te
kry uit vrees dat hul voordele gekonfiskeer of verbeur sou
word. Dit is nie waar nie! Geen wetgewing is goedgekeur
wat Fondslede se reg van toegang tot hul enkelbedragvoordele
wanneer hulle die Fonds verlaat, verander het nie. Die
wetswysiging wat onlangs deurgevoer is, gaan spesifiek oor
die belastingaftrekbaarheid van bydraes tot die onderskeie
soorte aftreefondse (pensioen-, voorsorg- en aftreeannuïteitsfondse).
Met ingang van 1 Maart 2016 het die formule vir
belastingaftrekbaarheid van bydraes tot pensioen-, voorsorgen aftree-annuïteitsfondse dieselfde geword (27.5% van die
hoogste van lede se belasbare inkomste of vergoeding). ’n

Jaarlikse bydraeperk van R350 000 is ook ingestel, wat
hoofsaaklik hoëinkomste-verdieners dalk sal raak. U Fonds
se totale bydraekoers (lid en werkgewer se bydraes saam) is
27% en dus binne die perk van die nuwe inkomstebelastingaftrekking. Die Fonds het vroeg in 2016 ’n
gedetailleerde nuusbrief hieroor uitgereik.
Wat die Reëls van die Fonds betref, kan ek rapporteer dat
die Fonds se gekonsolideerde reëls, wat vanaf 1 Maart
2015 geld, op 18 Maart 2015 deur die Registrateur van
Pnsioenfondse geregistreer is. Sedert die konsolidasie van
die reëls, is vyf verdere wysigings deur die trustees
goedgekeur en deur die registrateur geregistreer. Hierdie
wysigings is op die Fonds se webtuiste te kry. Die
veranderinge in vier van hierdie reëlwysigings het
onderskeidelik gegaan oor die betaling van rente op laat
betalings in spesifieke gevalle, die herstrukturering van die
Raad van Trustees en die oorgangsreëling vir trustees wat op
1 Januarie in die amp was, voorsiening vir wat algemeen
bekend staan as “ingefaseerde aftrede” en die finale
oordrag van die paar oorblywende vastevoordele-lede.
Die vyfde reëlwysiging maak voorsiening vir die opsie van ’n
binnefonds- lewende annuïteit vir afgetredenes. Die Fonds
sal binnekort die besonderhede van hierdie opwindende
nuwe ontwikkeling rondom die betaling van aftreevoordele
met u deel. By aftrede sal u ’n pensioen op ’n baie
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kostedoeltreffende basis van die Fonds se lewendeannuïteitspoel kan koop terwyl u steeds toegang tot die
Fonds se voordelige beleggingsportefeuljes behou. Die
inbring van hierdie voordeel het ’n paar verbeterings met
ingang van 1 Julie 2016 aan die lewensfasebeleggingstrategie genoodsaak. Alles sal binnekort
gedurende Junie en Julie by die opleidingsessies vir
werkgewers en lede verder verduidelik word. Vertel
asseblief u medefondslede hiervan.
Braam du Plessis, Simeka Konsultante en Aktuarisse

5

ADMINISTRATEURSOORSIG
Die 2014/2015-Fondsjaar sal onthou word as ’n jaar van verandering vir die
Kaapse Gemeenskaplike (Cape Joint) Pensioenfonds. Ná maande van voorbereiding
het die administrateur teen 1 September 2014 alle aktiewe lede met die uitsondering
van 28, van die VV- na die VB-afdeling van die Fonds oorgedra.
Op 30 Junie 2015 was daar 1 555 aktiewe lede en 4 186 pensioenarisse in die
Fonds.
Die administratiewe span is verantwoordelik vir die verwerking van eise, maandeinderekonsiliasies, pensioenaris-betaalstate, finansiële verslaggewing, doodseis-ondersoeke, sowel as die verwerking van huisleningsaansoeke, individuele oordragte,
belastingrekonsiliasies, lede en werkgewers se navrae, pensioenarisse se navrae,
finansiële tussengangers se kwotasieversoeke en navrae, risiko-opsieveranderinge,
onderskrywingsvereistes en ’n menigte dataveranderinge rakende individuele lede.
Die totale eise verwerk in die tydperk 1 Julie 2014 tot 30 Junie 2015:
Onttrekkingseise

63

Aftree-eise

110

Doodseise

14

Egskeidingseise

12

Begrafniseise

35

John Wainwright, Verso Finansiële Dienste
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AKTUARIËLE WAARDASIE soos op 30 Junie 2015
Sean Neethling, MMI Groep Beperk

Die aantal aktiewe VB-lede het tot 1 521 soos op 30 Junie
2015 toegeneem, hoofsaaklik vanweë die oordrag van
die meeste van die aktiewe VV-lede na die VB-afdeling.
Die oorblywende VV-lede (aktief) is nou ook oorgedra na
die VB-afdeling – met ingang van 1 April 2016 het die
Fonds geen aktiewe VV-lede meer nie.
Op 30 Junie 2015 was daar 4 218 pensioenarisse met
totale pensioenuitbetalings van R197 miljoen per jaar. Die
gemiddelde ouderdom van die pensioenarisse is 75 jaar.
Die pensioenarisrekening was 101.4% befonds en die VBafdeling 100%.

Die finansiële toestand van die pensioenarisrekening en
VB-afdeling was soos volg:
2500

30 Junie 2015

2000

R miljoen

Die belangrikste doelwit van die aktuariële waardasie
is om die finansiële toestand van die Fonds te bepaal.
Die aktuaris vergelyk die waarde van die bates met die
waarde van diensvoordele en reserwes in die verlede.
Die waardasie evalueer ook die beleggingsopbrengste en
bepaal die vlak van pensioenverhogings wat bekostig kan
word.

1500
1000
500
0

Pensioenarisrekening

VB-afdeling

n Bates
n Voordele en reserwes van afgelope dienstydperk
n Oorskot
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Beleggingsopbrengste toegewys aan lede se belange
binne die VB-afdeling was soos volg:
– Akkumulasiefase:
7.0% p.a.
– Konsolidasiefase:
12.0% p.a.
– Bewaringsfase:
10.4% p.a.
– Kontant plus-fase:
6.2% p.a.
’n Bonus van 75% van maandelikse pensioen is in Desember
2015 aan pensioenarisse toegeken. ’n Pensioenverhoging
ooreenkomstig die Fonds se pensioenverhogingsbeleid is
toegestaan met ingang van 1 Januarie 2016. ’n Pro ratapensioenverhoging en -bonus het gegeld vir pensioene wat
nog vir minder as ’n jaar betaal word.
Alle aktiewe VV-lede is na die VB-afdeling oorgedra.
Algeheel is die Fonds in ’n gesonde finansiële toestand
soos op 30 Junie 2015.
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JONGSTE OOR KOMMUNIKASIE
Die 2014/2015-finansiële jaar was ’n besige een uit ’n kommunikasie-oogpunt. ’n
Aantal nuusbriewe is aan lede en pensioenarisse gerig om beide lede en pensioenarisse
op hoogte te hou van kwessies en ontwikkelings rakende die Fonds. Elektroniese
personeelnuusbriewe is elke maand aan die werkgewers by die onderskeie plaaslike
owerhede gestuur om hulle op hoogte te hou van die tendense en ontwikkelings in die
aftreebedryf en hulle in die besonder in te lig oor die verbeterings in lede se voordele en
administratiewe prosesse.
Opleidingsessies vir lede is tussen middel-Julie en middel-September by 21 plaaslike
owerhede binne die Kaapse streek gehou. By hierdie sessies is die Fonds se voordelestruktuur
aan ons lede verduidelik. Terugvoering wat van ons lede ontvang is, het bevestig dat hulle
die volgende verlang: dat meer sessies meer dikwels aangebied word, maklike toegang
tot lede se individuele bygewerkte aandelewaarde, en dat raadslede hulle by die Fonds
mag aansluit. Ons het na hierdie versoeke geluister en ’n aanlyn fasiliteit geïmplementeer
waardeur lede daagliks die waarde van hul aftreebelegging kan nagaan. Ons het ook ons
Fondsreëls gewysig om raadslede toe te laat om met ingang van 1 Junie 2016 lede van
die Fonds te word.
Ons het ook van kommunikasiekonsultante verander en Old Mutual Korporatief met ingang
van 1 Januarie 2016 aangestel om die Fonds te help om sy verbeterde kommunikasie-/
skakelstrategie te implementeer. Hierdie opwindende ontwikkeling het tot gevolg gehad
dat die Fonds nou by oriënteringsgeleenthede persoonlik met nuwe werknemers by
plaaslike owerhede gesels. Daarby is ’n herverbintenis gemaak tot die skedulering van
meer opleidingsessies (insluitende oor finansiële welstand waar benodig), ons Fonds se
handelsmerk is herontwerp en die Fonds se nuwe selfoonvriendelike webtuiste sal op

1 Junie 2016 bekendgestel word. Alles sal verder onthul word tydens ons algemene
jaarvergadering op Vrydag 27 Mei 2016 om 09:00 by Sanlam se hoofkantoor in Bellville.
Ons wil graag ons geskrewe kommunikasie op kort termyn elektronies versprei om seker
te maak alle lede en pensioenarisse kry belangrike inligting betyds en kostedoeltreffend.
Ons versoek u, ons lede, dus om u kontakbesonderhede aan ons te verskaf en hierdie
besonderhede bygewerk te hou. U kan dit doen deur ons eenvoudig te kontak – sien ons
kontakbesonderhede hieronder:
KONTAK ONS
Tel

021 943 5305

Faks

021 917 4115

E-pos

support@capejoint.co.za

Fisiese adres

Belmont Office Park, Twiststraat, Bellville, 7530

Posadres

Posbus 4300, Tygervallei, 7536

Webtuiste

www.cjpf.co.za
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