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BOODSKAP VAN DIE TRUSTEES
Die LA Aftreefonds se jaarverslag vir 2016/17 is ’n voortsetting van die geïntegreerde 
verslaggewing waarmee in ons vorige verslagtydperk (2015/2016) begin is. Hoewel 
ons erken dat harde werk nog nodig is om ten volle aan standaarde van geïntegreerde 
verslagdoening te voldoen, het ons probeer om met vanjaar se verslag nader aan hierdie 
doelwit te beweeg. Daarbenewens weerspieël hierdie verslag ook die daadwerklike poging 
van die LA Aftreefonds om die Fonds se missie, praktyke en protokolle in lyn te bring 
met die internasionale standaarde van korporatiewe regering wat in die King IV-verslag 
oor Korporatiewe Regering vir Suid-Afrika uiteengesit word. Ons vertrou dat u hierdie 
jaarverslag handig en insiggewend sal vind. 

Die Raad van Trustees
LA Aftreefonds



LA AFTREEFONDS JAARVERSLAG 2016 | 2017

HOOGTEPUNTE 2016/17
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FONDS SE GROEI
• 1 463 aktiewe lede, 25 uitgestelde lede en 3 705 pensioenarisse.
• 111 nuwe lede, 47 nuwe pensioenarisse en 4 afgetredenes in the lewende 

annuiteit binne die Fonds. 
• R3 771 miljard se bates onder bestuur.
• Vastebydrae-risikoprofielportefeuljes lewer tussen 3.08% en 7.76% 

(teenoor plaaslike aandelemarkte se opbrengste van 1.69% en inflasie van 
5.49%).

• Verkoop vier van die Fonds se sewe beleggingseiendomme met die 
verdienste belê om opbrengste te verbeter.

VOORDELE
• Pensioenverhoging gelyk aan 64% van inflasie en in Januarie 2017 verklaar.
• Diskresionêre bonus vir pensioenarisse van 50% van bruto maandelikse 

pensioen in Desember 2016 en Desember 2017 toegeken.
• 158 eise met ’n totale waarde van meer as R207m uitbetaal.
• Buigsame begrafnisdekking vir lede en hul familie bygevoeg.
• Kostedoeltreffende Lewende Annuïteit Binne Fonds bekendgestel – 

aftredende lede kan voortgaan om die Fonds se laekoste-voordelestruktuur, 
uitpresterende beleggingsopbrengste en goeie korporatiewe regering te 
benut. 

• Uitbreiding van die voorsiening vir doodsdekking aan lede wat in diens bly 
ná bereiking van die ouderdom van 65.

• Werk aan bykomende voordele, insluitende Vrywillige Kritiekesiekte-
dekking en Vrywillige Begrafnisdekking vir Uitgebreide Familie het begin.

KORPORATIEWE REGERING
• Fokus op goeie Fondsregering met verwysing spesifiek na die King IV-verslag 

oor korporatiewe regering vir SA en verstekregulasies 37, 38 en 39.
• Fonds is reeds ten volle voorbereid vir die implementering van die 

verstekregulasies op 1 Maart 2019.
• Die Fonds se totale bedryf-, administratiewe en bestuurskoste is met 

19.3% jaar-op-jaar verlaag.
• ’n Ongekwalifiseerde oudit van eksterne ouditeurs Ernst & Young is 

ontvang. 

KOMMUNIKASIE
• Deursigtige kostestruktuur aan voornemende lede by 

bekendstellingsgeleenthede oorgedra.
• Nuwe beleggingsnuusbrief kwartaalliks versprei – toon 

beleggingsopbrengste teenoor die van ander soortgelyke munisipale 
aftreefondse.

• Groter fokus op proaktiewe bekendstelling en bemarking van die Fonds 
aan potensiële nuwe lede. 
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FINANSIËLE VRYHEID 
IS VRYHEID
VAN VREES.

ROBERT T. KIYOSAKI
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OOR DIE LA AFTREEFONDS
Die LA Aftreefonds (die Fonds) is ’n vastebydrae-aftreefonds wat geskep is spesifiek om permanente, 
gekontrakteerde en deeltydse werknemers van plaaslike owerhede te help met hul spaarpoging om die 
aftrede te beleef wat hulle verdien. 

Die Fonds, wat met ’n finansieel gesonde pensioenarispoel kan spog, voer hierdie mandaat reeds vir meer 
as 70 jaar uit en het ’n bewese rekord van stewige beleggingsopbrengste. Dit bied ook ’n omvattende reeks 
opsies van uitstekende dood-, ongeskiktheid- en begrafnisvoordele.

FONDS SE VISIE
Om die bes moontlike aftree-uitkomste vir al sy lede, afgetredenes en pensioenarisse te bewerkstellig.  

FONDS SE MISSIE
Die Fonds is ’n betroubare en vertroude finansiële en beleggingsvennoot vir sy lede, afgetredenes en 
pensioenarisse en help hulle om positiewe aftree-uitkomste te bewerkstelling met behulp van:  
•  innoverende, kostedoeltreffende en risikobestuurde aftreebeleggings wat hul spaargeld laat groei en 

hulle sodoende die grootste moontlike kans bied om lewenslank die pensioeninkomste te kry wat hulle 
nodig het;

•  etiese aftreefondsbestuur, goeie korporatiewe regering en verantwoordelike beleggings wat die 
Fonds teen eksterne faktore beskerm wat lede se aftreespaargeld negatief kan raak;

•  duidelike kommunikasie en voortgesette opvoeding wat lede help om hul reis na aftrede op koers te 
hou; en

•  bekostigbare risikodekking, bewaring en opsies by aftrede wat finansiële sekuriteit vir lede, 
afgetredenes, pensioenarisse en hul geliefdes moontlik maak. 

DIE FONDS IN ’N NEUTEDOP 

30 Junie 2017 30 Junie 2016
Aktiewe lede 1 463 1 481
Uitgestelde lidmaatskap 25 25
Pensioenarisse 3 705 3 923
Bates onder bestuur R3 771 miljard R3 999 miljard

Lidmaatskapbesonderhede
Op 30 Junie 2017 was daar 1 463 aktiewe lede in die VB-afdeling van die Fonds, 25 lede met uitgestelde 
lidmaatskap en 3 700 pensioenarisse woonagtig in Suid-Afrika en 5 wat oorsee gewoon het. Die 
gemiddelde ouderdom van die pensioenarisse is 76 jaar en die totale pensioenuitbetalings vir die 
oorsigjaar was R189 miljoen. Gedurende die jaar het 111 aktiewe lede hulle by die Fonds aangesluit, 47 
pensioenarisse is op die pensioenaris-betaalstaat bygevoeg en vier lede het die Lewende Annuïteit Binne 
die Fonds by hul aftrede gekies.

Voordele wat aanpas by die veranderende behoeftes van lede
Aftreebelegging
As ’n Vastebydrae-fonds, dra lede van die LA Aftreefonds die uiteindelike beleggingsrisiko, maar hulle word 
ook regstreeks bevoordeel deur enige positiewe mark- en/of beleggingsprestasie. 

In ooreenstemming met die vereistes van King IV en die vereistes van die Pensioenfondswet, bied 
die Fonds ’n innoverende verstekstrategie in die Life Stage-beleggingsopsie. Dit is ontwerp om die 
uiteenlopende beleggingsverwagtinge en risiko-aptyte van al sy lede te bevredig. Die beleggingstrategie 
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bied ’n balans tussen risiko en opbrengs op verskillende stadiums van lede se werkslewe deur byvoorbeeld 
’n verskuiwing vanaf ’n meer aggressiewe bategewig ten gunste van groei na ’n meer konserwatiewe 
benadering namate aftrede naderkom. 

Vir lede wat verkies om nie in die verstekbeleggingstrategie te belê nie, bied die Fonds ook die 
opsie van beleggings regstreeks in die portefeuljes onderliggend aan die Life Stage-akkumulasiefase 
(aggressief) en -konsolidasiefase (matig veiliger). Lede het ook ’n verdere opsie om in ’n konserwatiewe, 
laerisiko-opsie, bekend as die bewaringsportefeulje of ’n kontant plus-portefeulje, te belê. Dit is in die 
algemeen die beste geskik vir diegene wat baie naby aan aftrede is en minimale blootstelling aan die 
moontlikheid van negatiewe opbrengste wil hê. Die Fonds bied ook ’n Sjaria-portefeulje wat voldoen aan 
Islamitiese beleggingsbeginsels, sowel as die riglyne en standaarde wat die Islamitiese Rekenkundige en 
Ouditeringorganisasie van tyd tot tyd uitreik.

Om die optimale groei van lede se aftredespaargeld te verseker, word al hul bydraes aan die Fonds soos 
volg aangevul deur bykomende bydraes deur hul onderskeie werkgewers (plaaslike owerhede):

Werknemers
Maandelikse werknemerbydrae 9% van pensioendraende salaris
Maandelikse werkgewerbydrae 18% van werknemer se pensioendraende salaris
Raadslede
Maandelikse bydrae deur raadslid 7.5% van pensioendraende salaris
Maandelikse geagte werkgewerbydrae 7.5% of 10% van raadslid se pensioendraende salaris

Van raadslede word verwag om hul vergoedingspakkette so te struktureer dat die totale bydrae nie minder 
as 15% van hul pensioendraende salaris is nie.

Lede en raadslede word toegelaat, en aangemoedig, om bykomende vrywillige bydraes tot die Fonds te 
maak en sodoende hul aftredespaargeld vinniger op te stoot en die potensiaal vir ’n voldoende pensioen 
by aftrede te verbeter. 

Dood- en ongeskiktheidsdekking
Die Fonds bied ’n reeks buigsame en bekostigbare dood- en ongeskiktheidsdekkingsopsies aan lede, wat 
ontwerp is om betroubare, kostedoeltreffende finansiële gemoedsrus te gee.

Begrafnisdekking
Ongeag die dood- of ongeskiktheidsdekkingsopsies wat Fondslede kies, kwalifiseer hulle en hul naby 
familielede outomaties vir begrafnisdekking. ’n Reeks buigsame dekkingsopsies word verskaf, insluitende ’n 
gratis repatriasievoordeel vir die vervoer van die oorledene se liggaam van enige plek binne die grense van 
Suid-Afrika na die plek waar die begrafnis gaan wees. 

Pensioengesteunde huislenings
Lede wat daarvoor kwalifiseer, het toegang tot ’n pensioenondersteunde huisleningskema. Dit behels ’n 
waarborg vir ’n huislening van tot 60% van die waarde van hul lidaandeel in die Fonds. 

Lewende annuïteit binne die Fonds 
Die Fonds en sy trustees besef dat hulle verantwoordelikheid teenoor lede verder strek as net tot lede 
se aftreedatum. Om hierdie fidusiêre verantwoordelikheid en verpligtinge na te kom, bied die Fonds die 
opsie aan lede om sommige van hul aftreespaargeld, of alles, na ’n buigsame kostedoeltreffende lewende 
annuïteit te skuif, wat deur die Fonds verskaf en deur die trustees onderskryf word. 
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’N KORT GESKIEDENIS VAN DIE 
LA AFTREEFONDS

2016

• Fonds se naam verander na die LA Aftreefonds.
• Nuwe webtuiste-administrateur se nuwe 

selfoontoepassing (“app”) word bekendgestel.
• Alle oorblywende aktiewe VV-lede word na die 

VB-afdeling oorgeplaas.
• Nuwe raadslid-trustee word aangewys.
• Beduidende voordeleverbeterings word 

bekendgestel.

2017

• Buigsame begrafnisdekking bekendgestel; 
bied drie bekostigbare dekkingsvlakke.

• Lewende annuïteit binne Fonds 
geïmplementeer – gee aan aftredende 
lede laekoste-voordele met 
uitpresterende opbrengste en gesonde 
korporatiewe beheer.

• ’n Nuwe kwartaallikse beleggings-
nuusbrief  bekendgestel.

• Doodsdekking uitgebrei na lede wat ná 
die ouderdom van 65 nog in diens bly.

• Werk begin aan verdere buigsame, 
kostedoeltreffende voordele soos 
vrywillige dekking vir kritieke siektes en 
vrywillige begrafnisdekking vir uitgebreide 
familie.

• Groter skakeling met potensiële en 
voornemende lede by plaaslike owerhede 
se bekendstellingsprogramme vir nuwe 
werknemers.

• ’n Fokus op beheer en korporatiewe 
regering binne die Fonds, spesifiek met die 
oog op voldoening aan die King IV-verslag 
en verstekregulasies 37, 38 en 39.

Twee provinsiale fondse vir plaaslike 
owerhede smelt saam om die Kaapse 
Gemeenskaplike Pensioenfonds te vorm.

1980

Die opsie word aan lede gegee om 
oor te skuif  na die vastevoordele-
fonds, die Kaapse Gemeenskaplike 
Aftreefonds (CJRF).

1996

Kaapse Gemeenskaplike 
Pensioenfonds word gestig. 1943

Meer as 18 500 lede word 
oorgeplaas na die CJRF.

1997

2014

Oorblywende VB-lede word nog 
’n geleentheid gegee om na die 
VB-afdeling oorgeplaas te word.

• Vastebydrae-opsie (VB) word gevestig as 
verpligte fondsopsie vir alle nuwe lede.

• Bestaande vastevoordele-lede (VV) word die 
opsie gegee om na die VB-afdeling oor te skuif.

• 1 170 lede gaan na die VB-afdeling oor.

2003
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VOORUITGANG IS NOOIT 
BLOTE TOEVAL NIE; DIS DIE 
RESULTAAT VAN KRAGTE 

WAT SAAMSNOER.
JAMES CASH PENNEY
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VOORWOORD DEUR 
DIE VOORSITTER
Die finansiële jaar 2017 was ’n baie besige een vir die raad van trustees en 
al die belanghebbendes en diensverskaffers wat bydra tot die voortgesette 
welslae en doeltreffendheid van die LA Aftreefonds. Ondanks verskeie 
aansienlike ekonomiese en markuitdagings, asook ’n toenemend gereguleerde 
aftreefonds-omgewing, kon die Fonds steeds sy beloftes aan sy lede nakom. 
Die voordele vir lede en die vlakke van dienslewering wat lede geniet, het 
inderwaarheid in die oorsigtydperk bestendig verbeter, soos duidelik blyk uit 
die inhoud van hierdie jaarverslag. 

GROEIENDE WAARDE TE MIDDE VAN UITDAGENDE 
OMSTANDIGHEDE
Daar kan nie ontken word dat 2017 meer as die gewone aandeel aan politieke 
en ekonomiese uitdagings, beide internasionaal en plaaslik, gehad het nie. Dit 
was nogmaals ’n wipwarit vir beleggers, een waar baie mense maar weer, soms 
op ’n pynlike manier, ervaar het hoe belangrik dit is om ’n gesonde en vaste 
beleggingsplan te hê, gebou op diversifikasie en ’n langtermynbeskouing. 

Gelukkig vir lede van die LA Aftreefonds, is dit en sal dit altyd 
die beleggingstrategie van die Fonds wees. Die stabiliteit van ons 
beleggingsvertoning – soos ook blyk uit die oorsig oor beleggingsprestasie in 
hierdie verslag – sal altyd die maatstaf wees en as bewys dien van die waarde 
van hierdie nugter benadering.

Ondanks die moeilike ekonomiese klimaat is ons baie in ons skik dat die 
Fonds se risikoprofiel-strategieë – baie kostedoeltreffend danksy die laagste 
beleggingsgelde in die bedryf – steeds stewige opbrengste relatief tot sy 
eweknieë gelewer het. 

Hoewel hierdie portefeuljes enkelsyferopbrengste gelewer het, het dit gebeur 
in ’n tydperk van beduidende mark onbestendigheid en onsekerheid. Dit is dus 
belangrik om hierdie resultate teen die agtergrond van lae algehele opbrengste 
regoor die meeste beleggingsbateklasse te beoordeel.

Die Fonds se vastebydrae-risikoprofielportefeuljes het opbrengste van tussen 
3.08% en 7.76% gelewer, teenoor die inflasiesyfer van 5.49%. Dit is ’n stewige 
vertoning as in ag geneem word dat ons plaaslike aandelemark in dieselfde 
tydperk net met 1.69% gegroei het.

Die beleggingsoorsig vir 2016/17 in hierdie jaarverslag gee volle besonderhede 
van hierdie beleggingsprestasie in die oorsigtydperk tot einde Junie 2017. 
Voorts werp dit lig op meer onlangse marktoestande en ons sienings oor 
markbewegings en ekonomiese vooruitsigte vorentoe.

Dalk nog belangriker is dat die Fonds se opbrengste die markprestasie geklop 
het teen minder as die helfte van die gemiddelde onbestendigheid wat in 
daardie mark voorgekom het. As die resultate teen die van ander institusionele 

SAKKIE DU TOIT
Voorsitter
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munisipale aftreefondse en kleinhandel- of effektetrust- gebalanseerde fondse met soortgelyke 
risikoprofiele gestel word, wys dit duidelik dat die Fonds op kort, medium en lang termyn steeds ’n 
toonaangewer in die bedryf is. Dit is goeie nuus, nie net vir aktiewe lede van die Fonds nie, maar ook vir 
aftredende lede wat verkies om die Fonds se laekoste- en aktiefbestuurde lewende annuïteit binne die 
Fonds aan te koop. Wat laasgenoemde groep betref, toon vergelykings met die beskikbare kleinhandel- en 
effektetrust-aanbiedings dat die lewende annuïteit binne die Fonds ’n beter keuse is as om buite die Fonds 
af te tree. Die toename sedert die bekendstelling van diegene wat die lewende annuïteit binne die Fonds 
kies, dien as bewys hiervan.

Ten spyte van die steeds swak Suid-Afrikaanse ekonomie en tydperke van negatiewe markopbrengste, het 
plaaslike aandele in die tweede helfte van 2017 ’n sterk lopie beleef en die jaar 21% hoër afgesluit. Hierdie 
aandelelopie val buite die verslagtydperk van hierdie jaarverslag, maar het die Fonds in staat gestel om te 
bou op die stewige fondamente wat in die voorafgaande moeiliker 12 maande tot einde Junie gelê is. Dit 
sal ook hopelik beteken dat ons lede selfs beter nuus sal kry in die beleggingsoorsig van volgende jaar se 
jaarverslag.

’N DUIDELIKE VISIE EN MISSIE
Die raad het die visie en missie van die Fonds in die finansiële jaar van 2017 geformaliseer. Hoewel ons 
nog altyd die gees en beloftes van hierdie visie om “die bes moontlike aftree-uitkomste vir al ons lede, 
afgetredenes en pensioenarisse te bewerkstellig”, nagestreef het, het die verwoording en prominente 
plasing daarvan op ons webtuiste en in hierdie jaarverslag bykomende belang en inhoud verleen aan die 
verantwoordelikheid wat ons teenoor ons lede het. Om uitvoering te gee aan die visie het die raad ook 
’n duidelik gedefinieerde missie vir die Fonds opgestel. Daarmee verbind die Fonds hom daartoe om 
“’n vertroude finansiële en beleggingsvennoot vir ons lede, afgetredenes en pensioenarisse te wees, wat 
hulle help om positiewe aftree-uitkomste te bewerkstellig”. Hierdie missie word gerugsteun deur vier 
duidelike beloftes wat op die lewering van doeltreffende aftreebeleggings, etiese fondsbestuur, duidelike 
kommunikasie en opvoeding, asook bekostigbare risikovoordele fokus. 

VERBETERING VAN DIE RISIKOVOORDELE WAT ONS LEDE GENIET
Die raad se uiteindelike doelwit is om lede by te staan om ’n gunstige aftreeposisie te bewerkstellig. Vir 
hierdie doel verbind ons ons tot ’n deurlopende poging om risikovoordeelkostes so laag as moontlik te 
hou, sonder om die gehalte van die dekking wat ons lede geniet in die gedrang te bring. In hierdie verband 
is die voordelekonsultant en die hoofbeampte die taak opgelê om die Fonds se beskikbare dood- en 
ongeskiktheidsvoordele te hersien. Die hersieningsproses moes seker maak dat die Fondsaanbiedinge ’n 
suiwer vastebydrae-voordeelontwerp verteenwoordig wat buigsaamheid inkorporeer en aan lede die 
keuses en bekostigbaarheid bied wat hulle nodig het.

Die beter dood- en ongeskiktheidsdekkingsopsies wat uit bogenoemde gespruit het, is gedurende die 
finansiële jaar van 2017 deur die raad goedgekeur. Dit is in die tweede helfte van 2017 aan alle lede 
beskikbaar gestel. Daarby is nog twee nuwe voordele in die eerste kwartaal van 2018 bekendgestel. 
Dit was ’n regstreekse reaksie op versoeke van lede, maar omdat die instelling van hierdie opwindende 
voordele heeltemal buite die oorsigtydperk van hierdie verslag val, sal dit volledig in die jaarverslag vir 
2017/18 behandel word.

VERHOOGDE GETALLE VAN NUWE FONDSLEDE
Die verskerpte fokus op die aktiewe bemarking van die Fonds aan potensiële en voornemende lede het 
’n toename van 105% teenoor die 12 maande van die voorafgaande finansiële jaar tot gevolg gehad in die 
getal nuwe lede wat hulle in die oorsigjaar by die Fonds aangesluit het. Hoewel aftredes en bedankings 



LA AFTREEFONDS JAARVERSLAG 2016 | 2017

uit die Fonds beteken het dat hierdie groei in nuwe lede nie die algehele getal aktiewe lede kon opstoot 
nie, is dit baie bevredigend om te sien dat die Fonds se aanloklikheid as ’n gekose medium waardeur 
vir aftrede voorsiening gemaak word, aan die toeneem is. Dit is veral die geval onder nuwe en dikwels 
jonger munisipale werknemers. Ons is vol vertroue dat die eietydse nuwe Fondsidentiteit, saam met die 
bestendig groeiende aantal waardevolle voordele, ’n deurslaggewende rol speel om die Fonds se aansien 
en aantreklikheid te verhoog. 

Die werk van die Fondsraadgewer het in die oorsigtydperk ongetwyfeld bygedra tot hierdie groei in die 
getalle van nuwe lede, soos ook die Fonds se proaktiewe benadering ten opsigte van die bou van stewige 
werksverhoudinge met werkgewers en nuwe en bestaande lede. 

VERBETERING VAN PENSIOENARISBATES
Ek het in verlede jaar se jaarverslag genoem dat die raad op die verdere verbetering van die Fonds se 
pensioenaris-groeibates gaan konsentreer. Die doelwit bly dat hierdie groeibates hoër opbrengste sal 
lewer, wat ons in staat sal stel om die jaarlikse pensioenverhogings wat deur die Fonds toegestaan word, 
deurgaans te verbeter. 

In hierdie verband het die raad nou saamgewerk met die direksie van Newshelf 922 (Edms.) Bpk., die 
maatskappy waarin die Fonds se beleggingseiendomme gehou word. Die Newshelf-direksie het die nodige 
mandate gekry en tot op hede is vier van die sewe eiendomme teen markwaarde of baie naby daaraan 
verkoop. Die verkoop van hierdie eiendomme stel ons nie net in staat om aan pensioenfondsregulasies te 
voldoen nie, maar het ook die waarde van die Fonds se regstreekse eiendomsbeleggings ontknoop sodat 
hierdie geld elders belê kan word met die oog op beter opbrengste. Die Newshelf-direksie spits hulle toe 
op die verkoop van die oorblywende drie geboue en besonderhede oor die vordering daarmee sal in die 
volgende jaarverslag uiteengesit word.

Die gedeelte van die pensioenarisportefeulje wat volgens die aanspreeklikheidsgedrewe beleggingstrategie 
(AGB) bestuur word, dek steeds die aanspreeklikheid van pensioenarisse. Die trustees het dus ’n 
pensioenverhoging in ooreenstemming met die pensioenverhogingsbeleid toegestaan sonder dat 
die algehele befondsingsvlak van die pensioenarisportefeulje in gevaar gestel is. Pensioenverhogings 
gelykstaande aan 64% van inflasie en 65% van inflasie is onderskeidelik met ingang van 1 Januarie 2017 en 
1 Januarie 2018 goedgekeur. Daarby is diskresionêre pensioenbonusse van 50% van bruto maandelikse 
pensioen met ingang van 1 Desember 2016 en 1 Desember 2017 verklaar.

IN VENNOOTSKAP MET LEDE OM DIE BESTE AFTREE-UITKOMSTE TE VERKRY
Die Fonds se span professionele diensverskaffers en die hoofbeampte het in die oorsigtydperk baie ure 
bestee aan die verbetering van lede se jaarlikse voordelestaat. In ooreenstemming met die vereistes van 
die komende verstekregulasies en die King IV-verslag, sluit die nuwe state ’n projeksie in van die verwagte 
waarde van ’n lid se maandelikse pensioen by aftrede. Die doel hiervan is om lede in staat te stel om te 
bepaal of dit genoeg gaan wees en of hulle moet probeer om meer te spaar om tekorte by aftrede te 
voorkom.

Hoewel sommige aftreefondse met wat bekend staan as ’n netto vervangingsverhouding (NVV) na vore 
gekom het, wat probeer om die lid se pensioenwaarde as ’n persentasie van hul huidige pensioendraende 
inkomste uit te druk, glo ons dit kan verwarrend vir lede wees. Daarom toon ons projeksiestate die 
werklike huidige randwaarde (in vandag se geldwaarde) van lede se verwagte toekomstige maandelikse 
pensioen. Ons dink dit maak dit makliker vir lede om te bepaal of hulle genoeg spaar om ’n gemaklike 
aftrede te beleef. 
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VOLDOENING AAN DIE VERSTEKREGULASIES
Kort nadat die registrateur van pensioenfondse die eerste konsep van die verstekregulasies in 2015 
uitgereik het, het die Fonds se diensverskaffers begin om die lewende annuïteit binne die Fonds te 
ontwikkel. Dit is in die middel van 2016 as ’n kostedoeltreffende aanbod aan alle aftredende lede 
beskikbaar gestel.

Die trustees het reeds in 2014 die Lifestage-beleggingsprogram as ’n verstekopsie geloods. Hierdie 
verstekbeleggingsopsie is ook ’n vereiste van die nuwe regulasies.

Hoewel binnefondsbewaring van spaargeld vir lede wat bedank of uit diens getree het altyd toegelaat is 
as ’n alternatief tot die bestaande Fonds, is hierdie aanbod geformaliseer en die reëls in 2016 gewysig om 
persone met sodanige uitgestelde lidmaatskap toe te laat om ’n gedeelte (of hul hele lidaandeelwaarde) 
voor hul aftrede te neem. 

Hierdie aanpassings het verseker dat die Fonds reeds heeltemal voorbereid is vir die implementering van 
die verstekregulasies op 1 Maart 2019.

PAD VORENTOE
As ’n raad van trustees sal ons voortgaan om ons toe te spits op wat ons kan beheer, eerder as om 
ons aandag te laat aflei deur markonsekerhede. Ons hou vas aan ons verbintenis om die Fonds se bates 
versigtig te bestuur met risiko’s onder beheer en robuuste diversifikasie as strategie, terwyl kostes so 
laag as moontlik gehou word. Ons bly sensitief vir risiko, maar is versigtig optimisties oor vooruitsigte vir 
groeiende binnelandse bates. Ons verwag dan ook dat prestasie oor die volgende 12 maande in absolute 
terme sowel as relatief tot inflasie sal verbeter.

Ons sal voortgaan om ons verbintenis en beloftes aan ons Fondslede na te kom deur ’n absolute 
fokus op ’n kultuur van etiese optrede en goeie korporatiewe regering. En met behulp van innovering, 
denkleierskap en ons begrip van die behoeftes van ons lede, sal ons bly soek na die verbetering van ons 
aftreespaarplanne en risikovoordele sodat dit die maksimum waarde en beste moontlike aftree-uitkomste 
sal verseker. 

BEDANKINGS
My hartlike dank gaan aan ons lede en pensioenarisse vir die vertroue wat u aanhou toon in die Fonds 
en die raad. Ek is ook innig dankbaar teenoor al ons deelnemende werkgewers wat die Fonds se waarde-
aanbod besef en nuwe werknemers ondersteun om ingeligte besluite oor Fondsdeelname te kan neem.

’n Spesiale woord van dank moet gaan aan ons professionele diensverskaffers en ons hoofbeampte wat, as 
’n span, altyd daar is om seker te maak dat ons deurgaans voldoen aan ons mandaat en missie en op koers 
bly om die Fonds se visie ’n werklikheid te maak. 

Laastens is ek baie dank verskuldig aan my medetrustees vir hul voortgesette toewyding, professionalisme 
en ondersteuning.

Sakkie du Toit
Voorsitter
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SAMEVATTENDE FINANSIËLE VERSLAG VIR 2016/17 
Die belangrikste inkomste- en uitgawe-items vir die finansiële jaar was die volgende:

2017 2016

Geakkumuleerde bedrag aan begin van tydperk 3 998 813 407 4 068 732 413

Plus: Inkomste R miljoen R miljoen

Bydraes – lede en werkgewers 84 82

Oorplasings ontvang 0 1

Herversekeringsverhalings 7 10

Netto beleggingsinkomste 113 273

Ander inkomste 2 12

Minus: Uitgawes

Maandelikse pensioene 197 205

Ander voordele 208 211

Herversekeringspremies (Risikovoordele herverseker) 15 14

Bedryf, administrasie en bestuur 14 17

Geakkumuleerde bedrag aan einde van tydperk  3 771 013 669 3 998 813 407

VOORDELE UITBETAAL
Afgesien van die maandelikse pensioenbetalings, is die volgende ander belangrike voordele in die 
finansiële jaar deur die Fonds uitbetaal: 

2017 2016

Enkelbedrag-uitbetalings by aftrede R128 517 452 R125 007 955

Aantal lede       73 67

Bedankingsvoordele R53 111 351 R56 660 211  

Aantal lede      44 48

FONDSE EN RESERWES
In die oorsigjaar het die totale fondse en reserwes – wat die totaal van lede en pensioenarisse se belange 
verteenwoordig – met R228 miljoen verminder. Dit was hoofsaaklik die gevolg van die mistroostige 
vertoning van die finansiële markte waarin hierdie belange belê is. 

KOSTEBESTUUR
Nieteenstaande die lidmaatskapsyfer wat stabiel gebly het vergeleke met die vorige jaar, het die Fonds 
steeds daarin geslaag om sy totale bedryf-, administratiewe en bestuurskoste van R17.1 miljoen in 2016 tot 
R13.8 miljoen in die oorsigjaar te sny. Hierdie is ’n kosteverlaging van R3.3 miljoen, of 19.3%.

ONGEKWALIFISEERDE OUDIT
Die Fonds het nogmaals ’n ongekwalifiseerde ouditverslag van sy eksterne ouditeure, Ernst & Young, 
ontvang. Die ouditverslag kan by www.laretirementfund.co.za nagegaan word.

Melanie Engelbrecht
Verso Finansiële Dienste



LA AFTREEFONDS JAARVERSLAG 2016 | 2017

BELEGGINGSOORSIG
In die oorsigjaar tot einde Junie 2017 het negatiewe hoofopskrifte die Suid-Afrikaanse media bly 
oorheers, met politieke leierskapstryde wat oral in die land gewoed het. Kommer oor die voortgesette 
onafhanklikheid van die Suid-Afrikaanse Reserwebank, die agteruitgang by staatsondernemings (SOE’s), die 
radikale voorstelle rakende die Mynbou-handves, die onthullings rondom KPMG se werk vir die Gupta-
familie, en ernstige aantygings oor staatskaping het alles ’n groeivertragende uitwerking op enige hoopvolle 
vooruitsigte vir die ekonomie en ontwikkeling gehad. 

As gevolg hiervan het Suid-Afrika in werklikheid ’n tegniese resessie betree met een van die laagste 
ekonomiese groeikoerse ter wêreld en baie lae vlakke van sake- en beleggingsvertroue. 

Teen hierdie agtergrond was dit geen verrassing nie dat die indeks vir alle aandele slegs ’n karige groei 
van 1.69% vir die 12 maande tot einde Junie 2017 kon haal. Inflasie vir dieselfde tydperk het op 5.49% 
gestaan. Dit was ’n voortsetting van die onderprestasie-neiging wat in die voorafgaande twee finansiële jare 
posgevat het en het tot gevolg gehad dat die plaaslike aandelemark ’n opbrengs van slegs 3.43% vir daardie 
tydperk van 36 maande kon lewer. 

VASTEBYDRAE-FONDS SE PRESTASIE
Waarskynlik is dit geen verrassing nie dat die Fonds se risikoprofiel-portefeuljes slegs lae enkelsyfer-
opbrengste vir die 12 maande tot einde Junie 2017 kon lewer. Maar hoewel hierdie risikoprofielportefeuljes 
nie hul inflasieteikens kon klop nie, het hulle grootliks voortgegaan om beter as hul munisipale eweknieë te 
presteer, en selfs beter as verskeie fondsprodukte beskikbaar in die breër SA aftreebedryf. 

Die syfers hieronder vir die finansiële jaar onder oorsig toon inderwaarheid dat die Fonds se algehele 
vertoning, nadat kostes afgetrek is, onder die bestes in die bedryf tel:

Akkumulasie 3.08%

Konsolidasie 5.01%

Bewaring 5.58%

Kontant Plus 7.76%

Sjaria 1.55%

Inflasie 5.49%

Beskou oor ’n langer termyn, naamlik vanaf die bekendstelling van die Fonds se risikoprofielportefeuljes in 
Julie 2014, lyk die prentjie, ná kostes, soos volg:

Akkumulasie 5.49%

Konsolidasie 7.57%

Bewaring 7.38%

Kontant Plus 7.72%

Sjaria 7.01%

Inflasie 5.39%

Hierdie syfers beteken dat die Fonds sedert die aanvangsjaar gesonde reële opbrengste gebied het 
ondanks uitdagende marktoestande. Dit het ook oor hierdie langer termyn beter presteer as sy munisipale 
eweknieë, sowel as die aftreefondsprodukte beskikbaar in die breër bedryf. 
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Gegewe die voortgesette uitdagende omgewing, bly die trustees se fokus op die beheer van die 
beheerbare met versigtige en taktiese batetoewysing, robuuste fondsdiversifikasie en kostedoeltreffende 
beskerming- of defensiewe strategieë. Die vashou aan hierdie goedgedefinieerde langtermyn-
beleggingstrategie met sy verantwoordelike en verantwoordbare beleggingsbeginsels, sal uiteindelik 
dividende oplewer.

PENSIOENARIS-PORTEFEULJE SE 
PRESTASIE
Die pensioenaris-portefeulje word 
volgens die aanspreeklikheidsgedrewe 
beleggingstrategie (AGB) bestuur, wat 
daarop gemik is om die belofte aan 
pensioenarisse sover moontlik na te kom. 
Die meer spesifieke doelwitte van die 
AGB-mandaat is om:
•  seker te maak dat die bate-opbrengste 

die laste tot ’n hoë mate dek deur die 
optimalisering van likiditeitsbestuur;

•  die eerste doelwit in die 
pensioenverhogingsbeleid te bereik, 
naamlik ’n persentasieverhoging 
gekoppel aan oorkoepelende inflasie 
per jaar; en 

•  te verseker dat die Fonds se 
solvensieposisie gesond is en beskerm 
word.

Die portefeulje het in die 12 maande 
tot 30 Junie 2017 ’n opbrengs van 
2.55% gelewer. Die trustees het ’n 
pensioenverhoging in ooreenstemming 
met die pensioenverhogingsbeleid 
toegestaan sonder om die 
algehele befondsingsvlak van die 
pensioenportefeulje in gevaar te stel.  

DIE PAD VORENTOE
Cyril Ramaphosa se aanwysing as die nuwe president van Suid-Afrika het ’n broodnodige hupstoot vir 
beleggersvertroue beteken. Ramaphosa word nietemin steeds deur ’n massiewe taak in die gesig gestaar 
om die land weer ten volle op ’n betekenisvolle ekonomiese groeipad te kry. Politieke spanninge en 
onsekerheid bly hoog en sal nog vir ’n hele rukkie aanhou bydra tot ’n onseker plaaslike landskap. Die 
markomgewing sal wisselvallig bly en dus bly die bestuur van risiko’s eerder as die najaag van prestasies die 
sleutelfokus van die Fonds se trustees. Dit beteken dat lede waarskynlik nie vorentoe hoë dubbelsyfer-
groeisyfers moet verwag nie. 

Ten spyte van bogenoemde bly ons egter versigtig optimisties oor die vooruitsigte vir groeibates soos 
aandele. Vooruitskatting oor internasionale groei dui op ’n versnelling tot meer as 3%, wat die beste 
vertoning sedert 2014 kan wees. Dit sal plaaslike aandele ook tot ’n mate ondersteun.

Waarom kontant steeds nie koning kraai in ’n 
omgewing van lae beleggingsgroei nie
Gegewe die voortslepende ekonomiese onsekerheid 
en lae opbrengste in aandele- en ander groeimarkte, 
sou dit verstaanbaar wees om te wonder of  die 
belange van die Fondslede nie beter bevorder sou 
word deur hul beleggings eenvoudig in kontant om te 
skakel nie. Navorsing wat deur Old Mutual gedoen 
is, toon egter dat dit nie ’n verstandige uitweg sou 
wees om te kies nie. Die bevindings onthul dat 
die opbrengs op kontant in Suid-Afrika oor die 
afgelope 88 jaar 6.9% per jaar was, terwyl inflasie oor 
dieselfde tydperk gemiddeld 6.2% was. As ’n mens 
ook die uitwerking van belasting en koste op lede se 
aftreespaargeld in berekening bring, beteken dit dat 
so ’n kontantbelegging inderwaarheid op lang termyn 
minder werd sou geword het, met ander woorde die 
belegger sou geld verloor het. 

Om inflasie te beveg, is ’n optimale balans tussen 
laerisiko- en hoëgroei-bates, soos aandele en 
genoteerde eiendom, die beste benadering vir lede. 
Die navorsing bevestig dit deur aan te toon dat 
plaaslike aandele oor dieselfde tydperk van 88 jaar 
gemiddelde opbrengste van inflasie plus 7.8% per 
jaar gelewer het. Hierdie prestasie maak die Suid-
Afrikaanse aandelemark een van die topdrie in die 
wêreld op lang termyn. 
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Dit is ook nodig dat die Fonds se blootstelling aan geldeenhede versigtig bestuur word. In ons 
markkommentaar oor die tweede kwartaal van 2017 (tot die einde van Junie) het ons daarop gewys dat ’n 
mens geensins seker kan wees dat die rand verder sou verswak nie, ondanks die aanhoudende negatiewe 
politieke nuus. As gevolg hiervan het die trustees wisselkoers-beskermingstrategieë geïmplementeer 
om die Fonds se buitelandse bates teen ’n stewiger rand te beskerm. ’n Sterker rand sou uiteraard die 
vertoning van die buitelandse bates verdof. Hierdie beleggingsbesluite het onlangs uitstekende resultate 
gelewer aangesien die rand in die 12 maande tot einde Maart 2018 met meer as 11% versterk het. 

Daar kan nou geredeneer word dat die rand tot so ’n mate teenoor ander belangrike geldeenhede 
versterk het dat dit nou die tyd is om soveel as moontlik van die Fonds se bates oorsee te neem. Met 
die onlangse veranderinge aan regulasie 28 van die Pensioenfondswet kan die Fonds nou soveel as 30% 
(voorheen 25%) oorsee belê en ’n bykomende 10% (voorheen 5%) in Afrika, uitsluitend Suid-Afrika. 

Daarby verhandel oorsese ontwikkelde aandelemarkte, veral dié in die Verenigde State, teen duur 
waardasies. Die VSA se aandelemark ervaar die tweede langste bulmark in sy geskiedenis. Sedert Maart 
2009 het die S&P 500 met meer as 250% gestyg. 

Hierdie verslapte valutabeheerregulasies en stewige oorsese opbrengste kan ’n groot versoeking wees om 
bates oorsee te skuif, maar om dit te doen sonder oorweging van die Fonds se risikoprofiel sou ’n fout wees. 

Die rede is dat dit nie verstandig sal wees om eenvoudig te aanvaar dat ons geldeenheid se lopie agter 
die rug is en dat dit weer gaan begin verswak nie. Die moontlikheid van verdere verstewiging van die 
rand bestaan steeds, veral gegewe die sogenaamde “Ramaphosa-faktor” en die potensiaal vir ’n positiewe 
draai in die kommoditeitsiklus. Indien die rand wel versterk, kan dit in die volgende 12 maande onder R12 
teenoor die VSA-dollar verhandel.

Natuurlik bestaan die moontlikheid ook dat die rand vorentoe kan verswak, wat die rede is waarom die 
Fonds voortdurend beskermingstrategieë implementeer en probeer om hierdie scenario’s te balanseer en 
die mees optimale oorsese blootstellings te behou.

Dit is ook nie moontlik om te voorspel wanneer die internasionale bulmark tot ’n einde gaan kom nie. Ons 
weet egter dat markte geneig is om mettertyd na die gemiddelde terug te keer en oordrewe bewegings in 
een rigting byna altyd deur bewegings in die teenoorgestelde rigting gevolg word. Daarom is die trustees 
deurgaans op die uitkyk vir geleenthede om die gesonde winste wat met oorsese aandele behaal is, te 
realiseer, terwyl verskansing teen enige potensiële daling in hierdie ontwikkelde markte ook nie agterweë 
gelaat word nie. 

Laastens is die Suid-Afrikaanse genoteerde aandele nie tans duur nie en kan mededingende opbrengste 
oor die volgende drie jaar steeds behaal word. Baie aandele het onderpresteer en kan vorentoe omswaai. 
Ons beskou dit dus as moontlik dat die tyd dalk ryp is om blootstelling aan plaaslike aandele weer te 
verhoog. Hierdie beskikbaarheid van aantreklike plaaslike geleenthede is nog ’n rede waarom die Fonds nie 
haastig is om beleggings oorsee te skuif nie.

Die trustees sal voortgaan om die welslae met die beleggingstrategie te monitor en regdeur 
hierdie onseker tye daaraan te skaaf. Die belangrikste fokus bly op die balansering van die Fonds se 
risikoprofiel-portefeuljes tussen bateklasse, beleggingsbestuurders en fondse om seker te maak lede se 
beleggingsdoelwitte word op langer termyn behaal, terwyl aandag ook gegee word aan korttermyn-risiko’s. 

Duncan Theron
GraySwan Beleggings
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ADMINISTRASIE-OORSIG

Oor die administratiewe funksie
Die administrasie van die Fonds behels maandeinde-rekonsiliasies, sowel as die verwerking van en 
uitbetaling van voordele-eise en maandelikse pensioene. Die administrasiespan stel ook finansiële 
verslae saam, onderneem doodseis-ondersoeke, verwerk pensioengesteunde huisleningsaansoeke 
en doen individuele oorplasings, belastingrekonsiliasies, kwotasieversoeke en veranderinge aan 
individuele lede se data-inligting.

Die Fonds se lede-ondersteuningsdienste reageer op ’n gemiddelde van 500 oproepe per maand van 
lede, pensioenarisse en afgetredenes. Afgesien van die afhandeling van telefoniese navrae lewer die 
lede-ondersteuningspan ook dienste by talle instapsentrums aan lede en pensioenarisse.

VOORDELEVERBETERINGS
In die finansiële jaar van 2017 het die Fonds ’n aantal innoverende voordeleverbeterings bekendgestel.  
Om te verseker dat daar aan die regulasies voldoen word, is verskeie vereistes geïmplementeer. 

Verdere verbeterings is aan die versekerde dood- en ongeskiktheidsvoordele gemaak en die vrywillige 
begrafnisdekking vir die uitgebreide familie en die vrywillige dekkingsvoordele vir kritieke siektes is kort 
ná die einde van die verslagtydperk bygevoeg. Veranderinge aan die versekerde doodsvoordele het die 
implementering van verskillende vlakke van doodsdekking gekoppel aan bepaalde ouderdomsgroepe 
behels, asook die uitbreiding van doodsvoordele na lede wat in diens bly nadat hulle die normale 
aftreeouderdom bereik het. 

Die implementering van die lewende annuïteit binne die Fonds is ook afgehandel met die eerste 
aftredende lede wat die aanbod gedurende die jaar aanvaar het. 

VOORDELESTATE
In ooreenstemming met King IV-riglyne het die voordelestate uitgereik vir die jaar tot 30 Junie 2017 
aan lede ’n prentjie van hul aftreebeplanningstatus gegee deur die verskaffing van ’n vooruitskouende 
potensiële waarde van die pensioen wat hulle teen huidige waardes sal kan koop. 

Al hierdie verbeterings het aansienlike administratiewe en stelselontwikkelings behels. 

VOORDELE-EISE
Die volgende voordele-eise is vir die tydperk vanaf 1 Julie 2016 tot 30 Junie 2017 verwerk:

Soort eis Aantal Waarde

Onttrekkings 44 R53 111 351

Enkelbedrag-ongeskiktheid 1 R1 283 741

Aftree-eise 73 R128 517 452

Doodseise 11 R19 590 480

Egskeidingseise 7 R4 985 123

Begrafniseise 22 R366 000

Derek van Wyk
Verso Finansiële Dienste
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SONDER VOLGEHOUE GROEI 
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GEEN BETEKENIS NIE.
BENJAMIN FRANKLIN
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AKTUARIËLE OORSIG

Oor die aktuariële funksie
Die belangrikste doel van die aktuariële waardasie is om die finansiële gesondheid van die Fonds 
te bepaal. Die aktuaris vergelyk die waarde van die bates in die Fonds met die waarde van 
historiese dienstevoordele en reserwes, gaan die beleggingsopbrengste na, en beveel die vlak van 
pensioenverhogings wat bekostig kan word aan.

Op 30 Junie 2017 het die finansiële toestand van die pensioenarisrekening en die VB-afdeling soos volg 
daar uitgesien:   
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Die pensioenarisrekening was 102.6% befonds en die VB-afdeling was 100% befonds.

Die volgende beleggingsopbrengste is vir die jaar tot 30 Junie 2017 na lede-belange geallokeer:

Akkumulasieportefeulje 3.1% p.j.

Konsolidasieportefeulje 5.0% p.j.

Bewaringsportefeulje 5.6% p.j.

Kontantportefeulje 7.8% p.j.

’n Pensioenverhoging van 3.3% is met ingang van 1 Januarie 2018 toegeken. 

’n Bonus van 50% van maandelikse pensioen is in Desember 2017 aan pensioenarisse toegeken. 

Die Fonds se finansiële toestand was gesond op 30 Junie 2017.

Sean Neethling
Fondsaktuaris: Momentum Konsultante en Aktuarisse
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FOKUS OP GOEIE KORPORATIEWE REGERING
Die LA Aftreefonds beskou goeie bestuur en voldoening aan reëls en wette wat aftreefondse in Suid-
Afrika reguleer, as ’n prioriteit. 

DIE RAAD VAN TRUSTEES
’n Raad van trustees (die raad) hou toesig oor die Fonds en is verantwoordelik vir die strategiese rigting 
van die Fonds, die beplanning en goedkeuring van Fondsbeleid, toesighouding en monitering van die 
bedryf en bestuur van die Fonds met die hulp van die hoofbeampte. Die raad moet ook rekenskap en 
verantwoordbaarheid van die bestuur en diensverskaffers van die Fonds verseker. 

Die raad besef dat die hoofdoel van die Fonds is om goeie aftree-uitkomste vir sy lede te verkry en dat 
hierdie uitkomste gekoppel is aan die risiko’s en geleenthede op die pad van die Fonds en sy lede, sowel as 
die strategie, prestasie en volhoubare versterking van die Fonds en sy beleggings. 

Ten minste 50% van die lede van die raad word deur fondslede en pensioenarisse verkies sodat verseker 
word dat hulle voldoende verteenwoordiging geniet en die geleentheid het om insette te lewer rakende 
raadsbesluite en raadoptrede. Die oorblywende 50% bestaan uit trustees aangestel deur plaaslike 
owerhede en addisionele trustees wat onafhanklik mag wees. Hulle word in die raad aangestel op grond 
van die waarde van hul ervaring en hul vermoë om waarde toe te voeg tot die lewens en toekoms van die 
Fondslede. 

Op 30 Junie 2017 het die raad van trustees uit die volgende lede bestaan:

Mnr. I du Toit
Voorsitter/Addisonele
Lid van die Ouditkomitee
Termyn eindig in 2018

Mnr. WR Meiring
Werkgewer-raadslid
Lid van die Ouditkomitee
Termyn eindig in 2021

Mev. M van Zyl
Adjunk-voorsitter/Lid
Lid van die Ouditkomitee
Termyn eindig in 2020

Mnr. S Philander 
Werkgewer-raadslid
Termyn eindig in 2021
Die Stad Kaapstad het mnr. S Philander aangewys. 
Mnr. Philander se termyn het op 1 Desember 2016 begin.

Mnr. HF Botha
Addisionele
Voorsitter van die Ouditkomitee
Termyn eindig in 2019

Mnr. JAH van den Berg
Pensioenaris
Termyn eindig in 2018

Mnr. DL Carstens
Lid
Termyn eindig in 2019

Mnr. JDB van der Merwe
Pensioenaris
Termyn eindig in 2018

Mnr. PW Esterhuizen
Pensioenaris
Termyn eindig in 2019

Mev. I Hartlief
Hoofbeampte
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DIE ROLLE EN VERANTWOORDELIKHEDE VAN DIE RAAD
Aanvullend tot die verantwoordelikheid van toesighouding en die bestuur van die Fonds op ’n daaglikse 
basis, word ook van die raad verwag om die volgende funksies te vervul: 
• Assesseer, selekteer en monitor beleggings en beleggingsbestuurders.
• Kommunikeer met lede oor alle sake rakende hul fonds.
• Neem besluite oor die uitbetaling van doodsvoordele aan begunstigdes en/of benoemdes.
• Help om enige dispute wat deur lede geopper word oor enige aspek van hul fonds, op te los.
•  Ken en verstaan die reëls van die Fonds en wees bewus van enige veranderinge aan wetgewing wat op 

die Fonds van toepassing is.

Om die raad te help om hierdie uitkomste te lewer, mag die raad die dienste van verskeie eksterne 
kundiges en konsultante gebruik. In sulke gevalle het die trustees egter altyd die finale sê en bly hulle ten 
volle aanspreeklik en verantwoordbaar aan lede vir alle besluite en optrede van die raad.

OM OOREENSTEMMING MET KING IV TE VERSEKER
Gedurende die jaar onder oorsig het die raad van trustees ’n proses begin om sy missie, praktyke en 
protokolle in lyn met die implementering van ’n korporatiewe-regeringstelsel van wêreldgehalte te bring, 
soos geskets deur die King IV-verslag oor korporatiewe regering vir Suid-Afrika.

Om te sorg dat by die riglyne en vereistes van King IV gehou word, het die raad ’n formele raamwerk vir 
korporatiewe regering aanvaar wat verskeie geouditeerde en nuut saamgestelde beleidstandpunte en 
dokumente insluit, waaronder:
• ’n Handves vir die raad oor etiese en doeltreffende leierskap en bedryfsake;
• ’n Gedragskode vir die raad;
• ’n Delegeringsraamwerk vir subkomitees en ander persone gemagtig om namens die Fonds op te tree;
• ’n King IV-assesseringstrategie; en
• ’n Hersiene trusteebeleid oor die verklaring van belange

DEURLOPENDE EVALUASIE VAN DIE RAAD
Die King IV-kode beveel aan dat ’n formele evaluasieproses ten minste elke twee jaar uitgevoer moet word. 
Die raad moet sy prestasie, asook die van die subkomitee/s, die voorsitter en die hoofbeampte oorweeg, 
daaroor nadink en dit bespreek.

In ooreenstemming met bogenoemde vereiste evalueer die raad jaarliks sy eie prestasie, sowel as dié van 
die hoofbeampte en alle ander diensverskaffers. Die ouditkomitee onderneem ’n evaluasie van sy eie 
prestasie en hierdie assessering word aan die raad beskikbaar gestel. Enige gebiede waar gevind word dat 
aandag of versterking nodig is, word geïdentifiseer en uitgelig. Die nodige regstellingstappe volg dan en 
daaroor word verslag gedoen.

VERBETERING VAN RAAD SE BEVOEGDHEIDSVLAKKE
Verskeie beleidsmaatreëls is opgestel om die raad te help sodat verantwoordelikhede op ’n billike wyse 
nagekom kan word. Die trustee-opleidingsbeleid verseker dat die raad deurgaans verbind bly tot die 
verbetering van sy bevoegdheidsvlakke. Dit verseker op sy beurt beter besluitneming.

ETIEK
Die raad is verbind tot die kweek en uitbou van ’n etiese Fondskultuur. Van elke trustee word verwag om 
die Fonds se gedragskode te onderteken, wat hul aanvaarding en onderskrywing van die fundamentele 
waardes van integriteit, bevoegdheid, verantwoordelikheid en rekenskap bevestig. Die trustees moet ook 
enige moontlike belangebotsings verklaar, hulle van ’n besluitnemingsproses onttrek in die geval dat ’n 
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botsing van belange voorkom, en alle nodige stappe doen om sodanige botsing uit te skakel of na behore 
te bestuur. Die Fonds se diensverskaffers, insluitende alle beleggingsbestuurders, word ook verplig om elke 
ses maande ’n verklaring te voltooi wat bevestig dat hulle afgesien van die ooreengekome vergoeding vir 
hul dienste, nie regstreeks of onregstreeks bevoordeel word deur hul verbintenis met die Fonds nie.

DIE HOOFBEAMPTE
Die raad van trustees word deur die hoofbeampte bygestaan met die bedryf van die Fonds. Die 
hoofbeampte het ’n strategiese, uitvoerende en wetnakomingsrol. Dit is sy/haar verantwoordelikheid om 
seker te maak dat alle besluite wat deur die raad geneem word, uitgevoer word en dat al die Fonds se 
diensverskaffers die bepalings en voorwaardes van hul kontrakte en mandate nakom.

FONDS SE REËLS EN WETGEWING
Die reëls van die LA Aftreefonds omskryf hoe die Fonds werk, spesifiseer die bydraes en voordele, en gee 
besonderhede oor die bestuurstruktuur. Hierdie Fondsreëls word van tyd tot tyd aangepas om by te bly 
by voordeleverbeterings en wysigings aan wetgewing. Enige sodanige veranderings moet deur die Raad op 
Finansiële Dienste (RFD) goedgekeur word en lede word deurgaans daaroor ingelig.

WETGEWING WAT DIE FONDS RAAK
Die Fonds word binne ’n regsraamwerk bedryf en regeer wat deur verskeie stukke wetgewing gerig word. 
Die belangrikste hiervan is die Pensioenfondswet van 1956, en die Inkomstebelastingwet van 1962, soos 
gewysig.

Daarby voldoen die Fonds aan alle toepaslike vereistes van die volgende wette:
• Die Wet op Arbeidsbetrekkinge
• Die Wet op Diensbillikheid
• Die Wet op Finansiële Instellings (Belegging van Fondse)
• Die Wet op Langtermynversekering
• Die Wet op die Bevordering van Toegang tot Inligting
• Die Wet op die Beskerming van Persoonlike Inligting
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VERSLAG VAN DIE HOOFBEAMPTE
Die finansiële jaar van 2017 was ’n miernes van bedrywighede op alle gebiede 
van Fondsbetrokkenheid, maar veral wat betref die raad se fokus op die 
konsep-verstekregulasies. Die regulasies is intussen deur die registrateur van 
pensioenfondse gefinaliseer en uitgereik om op 1 Maart 2019 in werking te 
tree.  

OM SEKER TE MAAK VAN ETIESE EN DOELTREFFENDE 
FONDSREGERING  
Die raad dien as die brandpunt en beskermheer van korporatiewe regering 
by die Fonds en is dus absoluut verbind daartoe om ’n verantwoordelike en 
etiese entiteit te wees. Die dwingende behoefte aan hierdie hoë vlak van 
verbintenis tot goeie korporatiewe regering is in onlangse maande en jare 
duidelik geïllustreer deur die dikwels massiewe regeermislukkings in beide die 
openbare en private sektore regoor Suid-Afrika. Hierdie mislukkings het die 
nuus oorheers en die ongelukkige gevolg hiervan was ’n negatiewe uitwerking 
op die land se pensioen- en voorsorgfondslede, regstreeks en onregstreeks. 
Daarby het die foute en mislukkings van baie staatsondernemings ongelukkig 
tot gevolg gehad dat burgers meer moes betaal vir die dienste wat hierdie 
instellings gelewer het. 

Dit dien as ’n ontnugterende herinnering aan hoe rampspoedig so ’n 
regeringsmislukking by ’n pensioenfonds vir die lede van so ’n fonds sou wees, 
veral gegewe die feit dat die meeste werknemers ’n groot gedeelte van hul 
persoonlike rykdom in hierdie aftreefondse plaas en van die fondse afhanklik is 
om die aftrede wat hulle verlang moontlik te maak.

Daarom is die raad van die LA Aftreefonds deeglik bewus van die enorme 
verantwoordelikheid wat op sy skouers rus om ’n goeie rentmeester te wees 
van die aftreebeleggings onder sy sorg. In hierdie verband is die prioritisering 
van etiese en doeltreffende leierskap deur die King IV-verslag, sodat strategiese 
doelwitte en positiewe uitkomste gerealiseer kan word, van die opperste 
belang vir die raad. Uitgebreide werk is dan ook die laaste paar jaar in hierdie 
verband gedoen.  

Die raad se reis met goeie korporatiewe regering het in 2012 in alle erns begin 
met werk om die Fonds in lyn met PF130 en die King-kodes te bring. Hierdie 
werk is voortgesit en het oor die jare spoed opgetel om uiteindelik aanleiding 
te gee tot ’n tweedaagse werkswinkel in Februarie 2018 waar die vereistes van 
King IV – soos van toepassing op aftreefondse – volledig ontrafel en bespreek 
is. Die eindresultaat hiervan was dat die raad by hierdie werkswinkel formeel ’n 
regeringsraamwerk aanvaar het. 

’n Omvattende ontleding oor gapings en tekortkominge is ook in Februarie 
2018 gedoen. Dit het ’n paar kleiner tekortkominge aan die lig gebring 
betreffende die Fonds se totale voldoening aan die vereistes en riglyne soos 
in King IV vervat. ’n Aksieplan met spesifieke spertye is opgestel om hierdie 
gapings te vul. 

ILSE HARTLIEF
Hoofbeampte
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ONS VERBINTENIS TOT KORPORATIEWE REGERING
Die raad se verbintenis tot etiese leierskap en goeie korporatiewe regering is op die volgende hoekstene 
gebou:

1. Ons erken dat etiese leierskap tot doeltreffende leierskap moet lei. 
Leierskap begin wel by elke individuele trustee, maar dit word deur die hele raad as kollektiewe eenheid 
uitgeoefen. Die raad aanvaar die verantwoordelikheid om die toepaslike voorbeeld te wees en die toon 
aan te gee wat betref bogenoemde etiese kultuur. Die raad vereis soortgelyke gedrag van al die Fonds se 
diensverskaffers en meet en assesseer hul gedrag waar moontlik. Hierdie benadering van etiese leierskap 
is ná die huidige verslagtydperk formeel in ’n raadshandves saamgevat, wat einde Maart 2018 goedgekeur 
is. Die ander bestaande protokolle is verwant aan hierdie handves, insluitende die gedragskode, jaarlikse 
formele belangeverklarings, ’n gesamentlike evalueringstelsel en beleid oor geskenke.

’n Onlangse goeie voorbeeld van die raad se verbintenis tot aandag aan kwessies rakende korporatiewe 
regering is die raad se hersiening en goedkeuring teen einde Maart 2018 van die Fonds se protokol 
rakende die ontvangs van geskenke om die bepalings van direktief 8 in te sluit. Die direktief is op 8 Maart 
2018 deur die registrateur uitgestuur.

2. Ons gebruik ’n versekeringsbenadering waar moontlik.   
Die raad assesseer die bedrywighede en verslaggewing van die ouditkomitee met sy toepaslike mandaat, 
asook dié van die hoofbeampte, deeglik. Ander onafhanklike versekerings word deur die Fonds se ouditeur 
en aktuaris verskaf in hul onderskeie statutêre verslae. 

3. Vir ons is goeie korporatiewe regering nooit bloot voldoening aan regulasies nie.    
Die raad erken dat goeie korporatiewe regering nie noodwendig gestalte kry waar die klem geplaas word 
op “regmerkies” agter elke regs- of regulatoriese vereistes nie. Ware goeie korporatiewe regering spruit 
uit ’n diepgewortelde kultuur van etiese waardes gekombineer met doeltreffende ontplooiing van alle 
beskikbare hulpbronne om die gewenste regeringsuitkomste te verkry.  

As ’n praktiese riglyn oor korporatiewe regering probeer die raad dus seker maak dit kan al die volgende 
vrae met ’n onomwonde “ja” beantwoord: 
•  Het ons gelewer wat ons ons belanghebbendes belowe het (veral ons lede, pensioenarisse en 

werkgewers)?
• Het ons voldoen aan die maatstawwe wat ons as raad aanvaar het?
• Het ons ons lede se aftree-uitkomste verbeter?
• Het ons ons pensioenarisse se finansiële sekuriteit verhoog?
•  Het ons verantwoordelik teenoor mekaar, teenoor lede, pensioenarisse, werkgewers, regulatoriese 

owerhede, en ons diensverskaffers opgetree?
•  Het ons die Fonds se bates en hulpbronne doeltreffend aangewend om die uitkomste vir ons lede en 

pensioenarisse te verbeter, terwyl ons terselfdertyd verantwoordelik belê het?

VERBIND TOT VERANTWOORDELIKE BELEGGINGS
Die raad erken dat ’n sleutelaspek van die Fonds se vermoë om positiewe aftree-uitkomste te verseker 
’n verbintenis is om fondse wat aan die Fonds toevertrou word, verantwoordelik te belê. Om hierdie 
rede is die Fonds daartoe verbind om omgewing-, maatskaplike en korporatiewe-regeringsfaktore (OMR) 
by alle beleggingsbesluite in ag te neem. Hierdie dokument is in 2016 geformaliseer, toe die Fonds ’n 
ondertekenaar geword het van die beginsels van verantwoordelike belegging (PRI), wat deur die Verenigde 
Nasies ondersteun word. Die LA Aftreefonds was destyds een van die eerste Suid-Afrikaanse aftreefondse 
wat hom hiertoe verbind het. 
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Die PRI moedig beleggers aan om verantwoordelike beleggings te gebruik om opbrengste te verhoog en 
risiko’s beter te bestuur. As ’n PRI-ondertekenaar werp die raad alles in die stryd om fondse so te belê 
dat dit die welstand van gemeenskappe en die omgewing bevorder, terwyl goeie beleggingsopbrengste 
terselfdertyd vir die Fondslede gegenereer word. Die verbintenis en benadering is in ooreenstemming met 
beginsel 17 van King IV, wat die klem op verantwoordelike beleggings plaas. 

Die raad het hierdie beginsels onderskryf en gehandhaaf deur sy lidmaatskap van hierdie internasionale 
liggaam in die oorsigjaar te hernu. Die raad het ook in die eerste kwartaal van 2017 ’n vrywillige eerste 
verslag aan die PRI voorgelê. Sy eerste verpligte verslag is in die finansiële jaar van 2018 ingedien.  

Afgesien van sy ondertekening van die PRI ondersteun die raad ook die vrywillige kode vir 
verantwoordelike belegging in Suid-Afrika (CRISA). Die Fonds se beleid oor verantwoordelike belegging 
(VBB) is in Julie 2017 uitgereik. ’n Opsomming daarvan is op die Fonds se webtuiste beskikbaar. 

Die raad se voortgesette verbintenis tot die inrekening van omgewing, maatskaplike en regeringsfaktore 
(OMR) by sy beleggingsbesluite word verder geïllustreer deur die feit dat OMR ’n vaste agendapunt op 
elke maand se beleggingsvergadering is. OMR-kwessies word ook gereeld op die trustees se jaarlikse 
opleidingswerksessie behandel.

DIE PAD VORENTOE
Gegewe die belangrikheid van goeie korporatiewe regering vir al ons belanghebbendes, asook die bewese 
waarde van die insluiting van OMR-oorwegings wanneer beleggingsbesluite geneem word, sal die Fonds 
voortgaan om sy fokus op en verslaggewing oor albei hierdie kwessies in die komende maande en jare te 
verskerp. Toekomstige jaarverslae sal meer besonderhede hieroor bevat.

Ilse Hartlief
Hoofbeampte
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REGS- EN TEGNIESE OORSIG
Die regulatoriese omgewing vir aftreefondse is gerig op die verbetering van uitkomste vir lede en op 
behoorlike korporatiewe regering deur rade van trustees wat oor hierdie fondse toesig moet hou. Binne 
hierdie twee hooftemas is daar verskeie lae van verantwoordelikheid en vereiste funksies en optredes.

Van spesifieke belang in hierdie stadium is die toepassing van die King IV-verslag oor korporatiewe regering 
vir Suid-Afrika en wat algemeen bekend staan as die verstekregulasies (d.w.s. regulasies 37, 38 en 39 
uitgereik ingevolge die Pensioenfondswet). Dan is daar ook die Behandel Kliënte Billik-inisiatief (TCF), wat 
in die konteks van aftreefondse gefokus is op die verbetering van lede se ervaring van hul fondse en die 
waarskynlikheid dat positiewe aftree-uitkomste verkry sal word.

VOLDOENING AAN KING IV
Die beginsels vervat in die King IV-verslag – met die klem op dié wat gedek word deur King IV se bylaag 
vir aftreefondse – het op 1 April 2017 in werking getree. Hierdie stel beginsels en wenslike praktyke 
– vrywillig en nie afdwingbaar nie – is gemik op die verkryging van goeie korporatiewe regering. Die 
uitgangspunt is etiese en doeltreffende leierskap wat gesonde strategieë implementeer en dan die 
uitkomste deeglik monitor. 

Die toepassing van King IV is nie ingevolge wetgewing afdwingbaar nie, maar versuim om praktyke van 
goeie korporatiewe regering te implementeer, en by implikasie die beginsels wat in King IV uiteengesit 
word, kan in sekere omstandighede aanspreeklikheid vir gebeure meebring. Gevolglik het Simeka by die 
raad van trustees aanbeveel dat hul King IV aanvaar en daaraan werk om so volledig moontlik aan die 
beginsels en praktyke daarvan te voldoen. 

Die raad het hom hiertoe verbind en die eerste betekenisvolle stappe wat in hierdie verband gedoen is, is 
die volgende:
1. Ouditering van die Fonds se bestaande regering- en bestuursproses.
2. Aanvaarding van ’n raamwerk van korporatiewe regering wat die raad verbind tot goeie regering.
3. Goedkeuring van ’n handves oor etiese en doeltreffende leierskap. 

REAKSIE OP DIE NUWE REGULASIES  
In die vorige jaarverslag is dit gestel dat aftredende lede vanaf 1 Julie 2016 toegang sal hê tot die 
nuwe en kostedoeltreffende lewende annuïteit binne die Fonds. ’n Soortgelyke kostedoeltreffende en 
buigsame bewaringsopsie binne die Fonds is aan lede beskikbaar gestel as hulle bedank of uit diens tree. 
Hierdie bewaringsopsie binne die Fonds is ook reeds sedert 1 Julie 2016 beskikbaar. Bogenoemde twee 
kostedoeltreffende binnefondsplanne verteenwoordig saam met die Fonds se Lifestage-beleggingsmodel 
die kern van die Fonds se reaksie op die nuwe regulasies 37, 38 en 39. Hoewel die regulasies eers op 1 
Maart 2019 van krag word, het die Fonds reeds die vereiste strategieë geïmplementeer en voldoen dit 
sedert die middel van 2016 aan hierdie regulasies.

Nog ’n betekenisvolle aspek van die verstekregulasies is die vereiste dat fondse voorsiening maak vir die 
verskaffing van raadgewing oor aftreevoordele aan lede. Dit beteken in die praktyk dat fondse moet seker 
maak duidelike, tydige, akkurate en toepaslike inligting word gegee om lede te help om goeie aftreebesluite 
te neem, veral wanneer hul voordele uitbetaal word. Wat dit betref het die Fonds ook ’n proaktiewe 
benadering gevolg deur ’n Fondsraadgewer aan te stel om op die verskaffing van riglyne en bystand aan 
lede wat op aftrede staan of uit die Fonds wil bedank, te konsentreer. Die doelwit is raad, leiding en 
verduidelikings aan diesulkes oor die strukture beskikbaar om hul voordele ten beste aan te wend of te 
bewaar. 
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REËLWYSIGINGS
Die raad het in die oorsigjaar een reëlverandering deurgevoer, wat op 8 Junie 2017 deur die registrateur 
van pensioenfondse goedgekeur is. Reëlwysiging nr. 10 het op 1 Julie 2017 in werking getree en ’n hersiene 
struktuur vir die vastebydrae-afdeling se betaling aan die noodreserwe-rekening (NRR) meegebring. Die 
bedryfsuitgawes van die Fonds word uit laasgenoemde rekening betaal. 

Ingevolge die reëlwysiging word die NRR vanaf 1 Julie 2017 befonds deur 0.15% van die jaarlikse 
beleggingsopbrengste verdien op die aktiewe lede se bates in die Fonds en 1.1% van hul pensioendraende 
salarisse. Afgetredenes in die lewende annuïteit binne die Fonds dra tot die NRR by deur die aftrekking 
van R100 per maand van hul aftreekapitaal, sowel as die 0.15% van jaarlikse beleggingsopbrengste op 
aftreekapitaal. Dieselfde aftrekkings is ook van toepassing op lede wat die bewaringsopsie binne die Fonds 
gekies het toe hulle uit diens bedank het. 

Die Fonds se pensioenarisse dra ook by tot die bedryfskoste van die Fonds. Hul gedeelte van die 
Fondsuitgawes is vooruit befonds en vorm deel van die pensioenarisse se totale aanspreeklikheid soos wat 
dit jaarliks deur die Fonds se aktuaris gewaardeer word. 

Die balans in die NRR word deur die ouditkomitee gemonitor as deel van die totale begrotingsproses. Die 
aktuaris doen ook oor die balans in hierdie rekening verslag as deel van sy jaarlikse verslaggewing oor die 
aktiewe lede van die Fonds. 

VERBETERING VAN DOODSVOORDELE
Op die algemene jaarvergadering in Mei 2017 is ’n versoek gerig dat die doodsvoordele-versekering 
verleng word vir enige individue, veral raadslede, wat in diens bly ná bereiking van die ouderdom van 65 
jaar. In reaksie op hierdie versoek is die verandering aan die doodsvoordele met ingang van 1 Julie 2017 
geïmplementeer. Dit het deel gevorm van ’n breër reëlwysiging wat ná 1 Julie 2017 deur die raad van 
trustees goedgekeur is. 

GEBEURE NÁ DIE JAAREINDE
Sommige betekenisvolle gebeure het ná 30 Junie 2017 plaasgevind, wat die amptelike finansiële jaareinde 
vir die doeleinde van hierdie jaarverslag is. Meer besonderhede hieroor, en enige uitwerking daarvan op 
die Fonds of sy lede, sal in die volgende jaarverslag uiteengesit word. 

Die volgende is egter die moeite werd om van kennis te neem:
•   Die versekerde dood- en ongeskiktheidsvoordele is met ingang van 1 September 2017 herstruktureer.
• Reël 17(5) is ná heelwat regs- en aktuariële ondersoek en raadplegings uitgehaal. 
•  Twee nuwe vrywillige versekeringsvoordele, naamlik die vrywillige voordeel vir kritieke siektes en die 

vrywillige begrafnisdekking vir uitgebreide familie, is vroeg in 2018 bekendgestel.
•  Die registrateur van pensioenfondse het op 8 Maart 2018 ’n direktief uitgereik met die opskrif: Verbod 

op die aanvaarding van gratifikasie (“Prohibition on the acceptance of gratification”).
•  Die Raad op Finansiële Dienste (RFD) is met ingang van 1 April deur die finansiële sektor se 

gedragsowerheid (FSGO) vervang as deel van die formalisering van onlangse wetgewing rakende toesig 
oor die finansiële sektor.

Braam du Plessis
Simeka Konsultante & Aktuarisse
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LA AFTREEFONDS JAARVERSLAG 2016 | 2017

KOMMUNIKASIE-OORSIG
Die beginsel van “toepas en verduidelik” word in King IV uiteengesit en gaan oor die vereistes vir fondse 
om gereeld duidelike inligting, ontledings en verduidelikings aan belanghebbendes, veral hul lede, te 
verskaf. Hierdie jaarverslag is ’n belangrike komponent van die LA Aftreefonds se reaksie op hierdie 
vereiste. Dit dien as ’n sleutel-terugvoeringskanaal vir alle partye met ’n belang by die Fonds. Die Fonds 
bly egter ook verbind tot deurlopende duidelike, toepaslike, nuttige en bruikbare kommunikasie met sy 
lede en doen aansienlike beleggings in hierdie voortgesette skakeling met lede, bo en behalwe sy jaarlikse 
verslaggewing. 

Hierdie kommunikasie vind met behulp van ’n verskeidenheid kanale en metodes plaas, waaronder 
e-pos, die internet en die drukmedia. 

Dit dek ’n hele aantal sleutelareas, met spesifieke klem op:
•  Die verskaffing van inligting, opvoeding, raad en insigte aan lede rakende alle aspekte van hul fonds, 

sodat hulle in staat is om ingeligte besluite te neem.
•  Die aanbod van verduidelikings en bywerkings oor voordele wat dikwels ingewikkelde inligting vir alle 

lede vereenvoudig en verstaanbaar maak.
•  Die verskaffing van gereelde, omvattende en tydige inligting oor beleggingsprestasie.
•  Die verskaffing van maklik verstaanbare voordelestate wat alle inligting bevat wat lede nodig het om 

die bestaande en toekomstige stand van hul aftreefonds-beleggings akkuraat te beoordeel.

OORSIG VAN KOMMUNIKASIE VIR 2016/17
Die finansiële jaar van 2016/17 was nog ’n baie besige tydperk uit ’n kommunikasie-oogpunt, aangesien 
die Fonds verskeie voordeleverbeterings bekendgestel het, die implementering van sy lewende annuïteit 
binne die Fonds en bewaringsaanbiedinge afgehandel het en intens gefokus het op die versterking van sy 
verbintenis en benadering tot goeie korporatiewe regering. Al bogenoemde pogings het gepaard gegaan 
met voortgesette kommunikasie regdeur die jaar met lede.   

NUWE EN VERBETERDE VOORSTELLE
Die Fonds het omvattend met sy lede gekommunikeer oor die onderskeie nuwe en verbeterde 
voordele wat in die loop van die finansiële jaar van 2017 bekendgestel is. 

Die gefokusde ledekommunikasie-veldtogte het duidelike en verstaanbare inligting oor die volgende 
verskaf:
• Uitgebreide begrafnisdekking
• Vrywillige voordeel vir kritieke siektes
• Meer begrafnisdekkingsopsies
• Die nuwe dood- en ongeskiktheidsvoordelestruktuur
• Die kenmerke en voordele van die lewende annuïteit binne die Fonds

FONDS SE WEBTUISTE
Die Fonds se webtuiste (www.laretirementfund.co.za) is ’n sleutelkanaal waardeur die Fonds met sy 
lede kommunikeer. Bykomend tot die plasing van alle algemene Fondsinligting-, regulasie-, produk- 
en voordelebywerkings, stel die webtuiste lede in staat om gereelde nuusbriewe van die Fonds en 
bygewerkte maandelikse inligting oor die Fonds se beleggingsprestasie te lees. 
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Statistiek oor gebruikers van die webtuiste dui daarop dat gebruik deur Fondslede geleidelik aan die styg 
is. Baie lede gebruik hierdie gerieflike digitale kanaal om op die hoogte te bly van nuwe ontwikkelings 
en voordele-aanbiedings. Dit word deur elektroniese nuusflits-boodskappe ondersteun, asook deur 
lede-nuusbriewe, wat aan alle lede wie se e-posadresse ons op rekord het, gestuur word. Gedrukte 
weergawes van die nuusbriewe word gepos waar e-posadresse nie aan ons bekend is nie. 

Die nuwe kwartaallikse aanlyn-beleggingsnuusbriewe het veral gewild onder lede geblyk te wees. Dit is 
nou een van die Fonds se mees gelese inligtingstukke.

Gedetailleerde uiteensettings van die nuwe lewende annuïteit binne die Fonds en die bewaringsopsies 
binne die Fonds is ook op die webtuiste beskikbaar gemaak. Hierdie inligting is deur baie Fondslede 
oopgemaak, soos ook die bladsye oor die ander nuwe en verbeterde voordele. 

Die webtuiste is in die oorsigjaar aangepas om spesifieke klem te plaas op gebiede waar die Fonds goed 
presteer het, soos beleggingsvertoning, korporatiewe regering, deursigtigheid en voordeleverskaffing. 

SKAKELING MET NUWE LEDE EN BEMARKING VAN DIE FONDS
Die welslae van die Fonds se teenwoordigheid en betrokkenheid by die Stad Kaapstad se 
personeelbekendstellingsessies het daartoe gelei dat ons ons betrokkenheid by hierdie waardevolle 
geleenthede in 2017 uitgebrei het. Afgesien van die bywoning van die maandelikse bekendstellingsessies 
het die Fonds nou ook ’n voet in die deur by die Stad Kaapstad se bestuurder van induksies 
(personeelbekendstellings) en word die Fonds dikwels uitgenooi na streeksbekendstellingsgeleenthede. 
Ons betrokkenheid by hierdie bekendstellingsgeleenthede stel ons in staat om bewustheid van die Fonds 
onder nuwe werknemers te verhoog. Dit verhoog die potensiaal om die dubbele voordeel te realiseer 
van die uitbreiding van die Fondslidmaatskapbasis en welslae om seker te maak meer munisipale 
werknemers het toegang tot die Fonds se uitsonderlike voordele. 

Uit ’n bemarkingsoogpunt, het die trustees besluit om meer spesifiek op die bekendstelling en 
bemarking van die Fonds aan potensiële nuwe lede te fokus. In die oorsigjaar het ons die proses 
geïnisieer om alle Fonds-aanbiedings en kollaterale voorleggings in ooreenstemming te bring met hierdie 
meer proaktiewe bemarking- en verkoopsbenadering.

DIE PAD VORENTOE
Gegewe die hoogs proaktiewe benadering van die Fonds se trustees ten opsigte van bestuur, 
korporatiewe regering en die bemarking van die Fonds, asook hul verbintenis om die voordele vir lede 
voortdurend te verbeter, glo ons die kommunikasiefunksie sal al hoe belangriker, asook besiger, word in 
die komende maande en jare. Ons beskou dit as ’n voorreg om deel te mag hê aan Fondslede se reis na 
en tydens aftrede. Ons bly verbind tot duidelike verstaanbare en leersame kommunikasie wat sal bydra 
tot suksesvolle aftree-uitkomstes.

Valerie Nelson
Old Mutual Korporatiewe Konsultante



KONTAKBESONDERHEDE

Straatadres: Belmont-kanntoorpark
 Twiststraat
 Bellville
 7530

Posadres: Posbus 4300
 Tygervallei
 7536

Tel: 021 943 5305

Faks: 021 917 4114

e-pos: support@laretirementfund.co.za

webtuiste: www.laretirementfund.co.za 
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