
LID NUUSBRIEF
UITGAWE 2 • NOVEMBER 2017

LA RETIREMENT FUND NUUSBRIEF – NOVEMBER 2017 >> 1

Brief vanaf die Hoofbeampte

Die jaar wat verby is.... 
Met die naderende jaareinde kan niemand kla 

dat 2017 vervelig was nie! Ondanks die moeilike 

ekonomiese toestande en heersende politieke 

onsekerheid in die land het ons by die LA 

Aftreefonds ons fokus op die taak voor hande 

behou. Sodoende is seker gemaak dat die Fonds 

kostedoeltreffende en buigsame voordele wat 

elkeen se behoeftes die beste pas, vir julle, ons lede, 

bly lewer. Ons doelwit bly om lede by te staan op 

hul reis na ’n gemaklike aftrede.

Aangesien dit my laaste geleentheid in 2017 is om 

formeel met julle te skakel, wil ek julle en jul gesinne 

’n vreedsame en veilige feesseisoen toewens.   

Ek hoop dat julle goed sal uitrus en waardevolle tyd 

saam met geliefdes sal deurbring. Ek sien daarna uit 

om weer in die nuwe jaar met julle te skakel.

Geniet die leesstof!

Ilse Hartlief
Hoofbeampte
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Aftrede behoort ’n fase van ons lewens te wees waarna 
uitgesien word. Dit kan die begin van ’n nuwe leefstyl 
wees. Sommige mense droom dat hulle uiteindelik daardie 
welverdiende strandvakansie sal kan neem. Ander wil 
weer net ontspan en die dinge doen waaroor hulle altyd 
gedroom het. Dit is egter belangrik om te onthou dat lank 
voordat jy jou werkplek vir die laaste keer verlaat, jy goed 
moet nadink of jy finansieel gereed sal wees om die lewe 
te lei wat jy vir jouself in gedagte het. Net soos jy vir enige 
toer of vakansiereis beplan, moet jy ook vir jou aftrede 
beplan. Dit is immers die langste vakansie van jou lewe.

Daar is ses sleutelfaktore om te oorweeg wanneer jy 
beplanning doen om gemaklik te kan aftree:

1. Hoeveel jou bydrae is
  Hoe meer jy spaar, hoe beter is jou kanse om met 

gemak te kan aftree. As ’n lid van die LA Aftreefonds 
kan jy bykomende vrywillige bydraes doen – kontak jou 
Personeeldepartement vir hulp.

2. Hoe lank jy gaan spaar
  Hoe vroeër jy geld in ’n aftreebelegging plaas, hoe meer 

rente sal jy verdien soos wat die tyd verbygaan. Dit is die 
ware wonder van saamgestelde rente!

3.  Bewaring van jou voordele indien jy die 
Fonds verlaat

  Jou aftreespaarpoging in die eerste 10 jaar van jou 
werkslewe sal uiteindelik sowat 50% van jou totale 
spaargeld by aftrede verteenwoordig. As jy dus jou 
spaargeld neem en gebruik wanneer jy van werk verander, 
kan dit maklik beteken dat jy die helfte van jou belegging 
by aftrede weggee of tot niet maak. 

4.  Oorweeg die keuse oor jou aftree-
ouderdom versigtig

  Hoe vroeër jy aftree, hoe laer sal die inkomste wees wat 
jy kan verwag om te kry. Die rede is dat jou spaarbelegging 
minder tyd gehad het om te groei en dit voorsiening moet 
maak vir betalings oor ’n langer tydperk tot jou dood.

5.  Keuse van ’n aftreeproduk of kontant
  Hoe meer kontant jy by aftrede neem, hoe minder 

kapitaal sal daar wees om ’n maandelikse pensioen te 
koop. Kies jou annuïteit met oorleg en neem kostes in ag

6. Belegginsopbrengs
  Om vir aftrede te spaar is ’n langtermyn-belegging.  

Dit is belangrik dat jou fokus op die lang termyn en die 
eindteiken gerig bly.

Wees op die uitkyk vir jou nuwe jaarlikse voordelestaat!

Pensioenondersteunde huislenings

Hoe om vir ’n suksesvolle aftrede te beplan

In die volgende paar weke sal jy jou jaarlikse 
lidvoordelestaat ontvang. Dit is herontwerp sodat dit maklik 
is om te lees en te verstaan en al die inligting bevat wat jy 
nodig het. 

Ons is opgewonde oor die bekendstelling van ’n nuwe  
afdeling onder die opskrif “Jou Aftreebeplanningstatus” 
in die voordelestaat. Dit het ten doel om jou te help bepaal 
hoe goed jy “op koers” is om gemaklik te kan aftree. 

Die Fonds bied jou toegang tot ’n waardevolle 
pensioenondersteunde huisleningskema. Dit beteken 
dat fondslede wat daarvoor kwalifiseer, waarborge vir ’n 
huislening van FNB kan kry van tot 60% van die waarde van 
hul lidaandeel (d.w.s. die totale gespaarde bedrag wat reeds 
in hul fondsrekening opgebou is).

Die lening wat toegestaan is, kan net gebruik word om ’n 
huis te koop of te betaal vir verbeteringe aan ’n huis wat 
jy reeds besit. Goedkeuring van die lening hang steeds van 
FNB af en is onderhewig aan die vereistes en bepalings van 
die Nasionale Kredietwet. Indien jy kwalifiseer, word die 
leningsbedrag regstreeks in jou bankrekening inbetaal.

Die maandelikse terugbetalings-
paaiemente word dan van jou 
salaris afgetrek totdat die lening 
ten volle terugbetaal is.

Indien jy jou aan die Fonds 
onttrek terwyl jy steeds geld 
op die lening verskuldig is, sal 
die bedrag wat jy nog skuld eers van jou lidaandeel afgetrek 
word voordat die balans van jou voordeel uitbetaal word.

Om meer uit te vind, of toegang tot die betrokke vorms te 
verkry, besoek www.laretirement fund.co.za.
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Is jy bewus van die kostedoeltreffende lewende annuïteit binne die fonds?

Het jy finansiële advies nodig?

Die LA Aftreefonds het ’n ooreenkoms met twee voorkeur- gelisensieerde finansiëledienste-maatskappye om finansiële en 
beleggingsadvies aan lede te gee. 

  
Landlyn: 021 852 9092 Landlyn: 0860 388 873
e-pos:  martmarie@grayswan.co.za e-pos:  jgarner@privatewealth.co.za
webtuiste: www.grayswan.co.za webtuiste: www.privatewealth.co.za

Hou asseblief in gedagte dat hierdie mense onafhanklike beroepslui is en jou ’n tarief vir hul dienste sal vra. Om vir die 
verminderde tarief soos met die LA Aftreefonds ooreengekom te kwalifiseer, maak seker dat jy die adviseurs inlig dat jy ’n lid van 
die Fonds is wanneer jy hulle kontak. Jy kan ook verkies om liewer die dienste van enige ander finansiële adviseur te gebruik en 
tariewe vir dienste te beding.

Daar is baie faktore wat jy in ag moet neem soos wat 

aftrede nader kom. Dit sluit algemene kwessies in soos 

waar jy gaan woon en waarmee jy jou gaan besig hou. Daar 

moet egter ook meer spesifieke finansiële besluite geneem 

word wat jou finansiële sekuriteit in jou goue jare gaan raak. 

Een van die belangrikste van hierdie besluite is waar en 

hoe jy jou aftreekapitaal moet belê om seker te maak dat 

jou inkomste voldoende is die dag wanneer jy ophou met 

heeltydse werk.

 

As ’n lid van die LA Aftreefonds het jy toegang tot ’n lewende 

annuïteit binne die fonds. Dit maak dit moontlik dat jy maklik 

’n kostedoeltreffende maandelikse pensioen by aftrede van 

die Fonds kan aankoop. Die lewende annuïteit se buigsame 

struktuur stel jou in staat om die vlak van jou maandelikse 

pensioen self te kies.

 

Hoekom ’n lewende annuïteit binne die 
fonds kies?
Lewende annuïteite in die kleinhandel (buite die fonds) behels 

gewoonlik administrasiegelde en kommissies wat vooruit 

gehef word. Daar is voorts die moontlikheid van deurlopende 

platform- en adviesgelde. Die koste verbonde aan ’n lewende 

annuïteit binne die fonds is baie minder, dit vergemaklik die 

oorgang vanaf ’n aktiewe lid na ’n afgetredende en dit sal lede 

waarskynlik by aftrede in ’n beter posisie plaas as in die geval 

van lewende annuïteite buite die fonds. Hoewel die Fonds 

voorsiening maak daarvoor dat jy kan besluit om ’n finansiële 

adviseur kommissie te betaal vir sy/haar hulp, hef die Fonds 

self niks vir enige inligting wat in die normale gang van sake 

aan lede verskaf word nie.

Navorsing toon dat binnefonds- lewende annuïteite ’n 

kombinasie bied van kostedoeltreffendheid, buigsaamheid en 

gerief wat jy waarskynlik nie van enige ander produk in Suid-

Afrika sal kry nie.

Besoek asseblief www.laretirementfund.co.za vir meer 

inligting oor die voordele van ’n lewende annuïteit en 

besonderhede oor hoe die binnefonds- lewende annuïteit 
werk.

Indien jy ’n bietjie hulp nodig het om sin te help maak van al 

die opsies en keuses beskikbaar wanneer jy die Fonds verlaat 

of aftree, of net die fondsvoordele beskikbaar vir jou, is ons 

fondsraadgewer, John Lenford, daar om jou kosteloos te help.

Jy kan John op die volgende maniere kontak:

Selfoon: 079 555 8080
Landlyn: 021 943 5488
E-pos: johnl@laretirementfund.co.za
Faks: 021 917 4114
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Indien jy nie voorbereid en gereed is vir die komende 

vakansietyd nie, kan dit jou geldsake lelik deurmekaar krap. 

Hieronder is ’n paar praktiese wenke om seker te maak 

dat jy ’n sorgvrye en heerlike, dog ook finansieel sober 

Desember-vakansie het:

Stel ’n begroting op en bepaal ’n daaglikse 
bestedingsperk
Bepaal jou vakansiebegroting en bly daarby om ’n Januarie-

depressie te voorkom.

’n Spaarvarkie kan handig te pas kom
Jy sal verbaas wees wat ’n paar los munte en note kan doen 

om Desember-uitgawes te help betaal. Plaas ’n houer vir 

spaargeld (die ou tradisionele spaarvarkie) op ’n plek in 

die huis waar julle dikwels is. Maak staat op jou gesin se 

mededingende ingesteldheid en daag hulle uit om almal aan 

die spaarpoging deel te neem. Om iets soos ’n spaarkultuur 

in jou eie huis te begin, is nie net opwindende pret nie, maar 

ook opvoedkundig van aard.

Dit is pret om te “deel”
Om uitgawes te deel is pret en ook finansieel verstandig. 

As jy weet jy sal mooi moet beplan om vir ’n paar spesiale 

Desember-geleenthede, etes en braaisessies voorsiening 

te maak, laat die gaste of familielede saamspan en hul deel 

bydra (deur hul eie drinkgoed en vleis te bring). Gedeelde 

verpligtinge is gedeelde omgee en boonop pret.

Waardevolle gratis aktiwiteite vir die 
kleintjies (én grootmense)
Desember-vakansies hoef nie duur flieks, uitstappies na 

pretparke/gholfbane of restaurantbesoeke in te sluit nie.  

Wat van ’n “rolprentteater” in die tuin? ’n Projektor en 

daardie ou ongewenste bedlakens kan ingespan word om 

baie pret te hê. Of wat van kaart- en bordspeletjies of mini-

krieket met speletjies en toerusting wat dikwels net by die 

huis rondlê? Beide kinders en volwassenes kan verskillende 

soorte vermaak binne die gemak van jou eie huis geniet. 

Dit sal nie net bydra tot gemoedsrus rakende jou geldsake 

nie, maar ook verhinder dat jou sak deur duur brandstof, 

vermaak en toegangsgelde geruk word.

Desember-vakansies is ’n welverdiende wegbreek waarna 

met reg uitgesien behoort te word. Jy verdien dan ook om 

wonderlike herinneringe aan genotvolle tye op te bou, sonder 

om agterna spyt te wees!

Vakansiepret sonder die spyt! 

BINNEKORT HIER!

Die Fonds sal vanaf 1 Maart 2018 die volgende opwindende nuwe voordele bied:

•  Begrafnisdekking vir vrywillig uitgebreide familie

•  Voordeel vir kritieke siekte

Hou hierdie ruimte dop vir meer inligting vroeg volgende jaar…


