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Brief van die hoofbeampte

Wees goed vir jou toekomstige self

Geagte lede
 
Die eerste deel van 2019 het al weer verbygevlieg, 
maar daar is steeds genoeg tyd om die jaar ’n 
goeie een te maak. Indien jy nog nie enige nuwe 
doelwitte vir 2019 gestel het nie, is nou die 
beste tyd daarvoor. Henry Ford het mos 
gesê:  “Mislukking is die geleentheid om 
’n slimmer begin te maak.” 

Kom ons maak 2019 JOU JAAR!

As ’n Fonds is ons gereed om jou te help en 
te lei op jou reis na ’n gemaklike aftrede. Ons 
doelwit is om jou te bemagtig sodat jy goeie 

finansiële keuses kan maak. Die doel van hierdie nuusbrief is 
om jou te help verstaan hoe jy beheer kan neem van 

jou finansiële toekoms deur die regte stappe te 
doen. 

Geniet die leesstof en mag dit goeie besluite 
tot gevolg hê!

Ilse Hartlief
Hoofbeampte

“Die toekoms behoort aan diegene wat hulle vandag daarvoor voorberei,” Malcolm X. Ongelukkig het baie van ons die 
ingesteldheid dat aftrede “môre se probleem” is en dus ignoreer ons dit totdat dit te laat is. 

Aftrede is meer as 20 of 30 jaar weg en daar is dus geen rede om jou nou daaroor te bekommer nie, of hoe?
VERKEERD!

Die probleem is dat daardie soort denkwyse waarskynlik gaan beteken dat jy teen die ouderdom van 50 baie meer 
bekommernisse gaan hê, en selfs nog meer as jy 60 bereik ... want daar gaan eenvoudig nie genoeg geld onder jou matras wees 
om jou deur 20 of 30 jaar se aftrede te kry nie. Boonop gaan daar nie genoeg tyd oor wees om iets daaraan te doen nie.

Het jy al ooit die gevolge van ’n slegte keuse moes dra? Wanneer jy terugkyk en die woorde “as ek maar net...” kom by jou 
op, moenie dat beplanning vir aftrede een van die redes hiervoor word nie!

Om vir aftrede te beplan, gaan oor belangrike keuses nou om jouself in die toekoms te help. Sit ’n bietjie terug en verbeel jou jy 
is 65 – waar sou jy graag dan wil woon? Hoe en waaraan sou jy graag jou tyd wou bestee?
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Mary het nie vir haar aftrede beplan nie en 
sit nou met groot finansiële bekommernisse 
terwyl sy veronderstel is om in haar “goue 

jare” te wees – onseker waar haar volgende 
maaltyd vandaan gaan kom, al het sy haar lewe 

lank hard gewerk.

Jane het vroeg met aftreebeplanning begin 
en leef nou die soort lewe waarvan sy altyd 
gedroom het – sy kan ontspan en haar “goue 

jare” geniet sonder om oor haar geldsake 
bekommerd te wees.

Sal jy Mary of Dane wees?

Om ’n veilige finansiële toekoms te verseker, is meer as een slim keuse nodig. 
Versigtige beplanning en toewyding is noodsaaklik.

Die regte tyd om te begin om vir aftrede te beplan en te spaar, is die oomblik wat jy ’n inkomste begin verdien. Hoe vroeër jy 
geld in ’n aftree-spaarrekening begin plaas, hoe meer rente sal jy oor ’n tydperk opbou. Dít is die ware krag van saamgestelde 
rente!
As jy nou tyd aan beplanning bestee, sal finansiële vryheid in die toekoms jou beloning wees. Eers moet jy bepaal wat jy nodig sal 
hê en dan kan jy ’n plan opstel om jou te help om daarby uit te kom! 

Hoeveel sal jy nodig hê wanneer jy aftree?

’n “Gemaklike aftrede” beteken vir die meeste mense een waar jy in staat is om jou lewenstandaard met aftrede te handhaaf en 
nie op jou kinders of broers en susters hoef staat te maak vir finansiële ondersteuning nie. 

Met ander woorde, ’n “gemaklike aftrede” beteken om ’n inkomstevlak te hê wat jou uitgawes elke maand dek, en vir die res van 
jou lewe ooreenkomstig die styging in lewenskoste verhoog kan word. 

Die algemene reël is dat aftree-spaargeld wat ’n inkomste van 75% van jou laaste salaris sal verseker, genoegsaam is vir ’n 
gemaklike aftrede. Dit sal natuurlik van persoon tot persoon wissel, want ons het almal verskillende behoeftes. 

Die tabel hieronder gee algemene riglyne oor hoeveel jy op hierdie punt in jou lewe behoort te gespaar het:

         

                 Bron: Maatstafopname deur Sanlam Employee Benefits

Hoe goed is jy op koers met jou spaarpoging vir aftrede?

Om vas te stel wat jou huidige aftreebeplanningstatus is, kan jy:

  •  Die “Afdeling vir Aftreebeplanningstatus” in jou jaarlikse lidvoordeelstaat raadpleeg, wat in September 2018 onder lede        
     versprei is.
  •  Indien jy nie jou lidvoordeelstaat ontvang het nie, kan jy die Fonds se ondersteuningsdienstesentrum by 021 943 5305 kontak  
     en hulle sal ’n afskrif aan jou verskaf.
  •  Jy kan by die Veilige Webblad inteken of die InTouch-foontoepassing gebruik om aanlyn toegang tot jou lidvoordeelstaat te kry.

Noudat jy ’n idee het van wat jy benodig en wat jou huidige status is, kan jy vir die toekoms beplan. Daar is geen rede tot paniek 
indien jy nie op koers is nie. Hieronder is ’n paar eenvoudige wenke wat jou kan help om verlore tyd in te haal:

  •  Kry ’n aftreedoelwit en stel ’n aftreeplan op om dit te bereik.
  •  Begin nou om meer te spaar, en spaar soveel jy kan vir so lank jy kan – onthou die voordele van saamgestelde rente.  
  •  Bewaar jou aftreespaargeld binne of buite die Fonds wanneer jy van werk verander.
  •  Lees alle kommunikasie van die Fonds en maak seker dat jy elke geleentheid gebruik om die beskikbare voordele ten beste  
     te benut. Die jaarverslag sal in Mei versprei word – dit gee ’n goeie oorsig van wat die Fonds in die laaste finansiële jaar      
     bereik het, asook insig in die trustees se huidige fokusgebiede.  
  •  Lees jou jaarlikse voordeelstaat en hersien jou spaarpoging vir aftrede elke jaar.  
  •  Praat met ’n geakkrediteerde finansiële raadgewer indien jy enige hulp of raad nodig het.  

Jare werksaam Saved capital sum of
10 jaar 2 x jou jaarlikse salaris
20 jaar 5 x jou jaarlikse salaris
30 jaar 10 x jou jaarlikse salaris
40 jaar 17 x jou jaarlikse salaris
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Wees ’n aktiewe deelnemer

Aftreebeplanningsessies

Daar is ’n paar goeie geleenthede oor die komende maande waar jy kontak met die Fonds kan maak en die voordele en opsies 
tot jou beskikking beter kan leer ken:

Help ons om jou te help Sluit by ons aan vir die 35ste 
Algemene Jaarvergadering Laat jou stem gehoor word

Inligtingsessies vir lede

Ons sal graag ’n inligtingsessie vir lede 
naby jou wil aanbied!

Die doel van hierdie sessies is om ons 
lede te help om hul voordele en die 

verskeie opsies en keuses wat beskikbaar 
is, te verstaan. 

Indien jy wil hê ons moet ’n sessie 
naby jou kom aanbied, stuur ’n nota na 
LARetirementFundCommunication@

oldmutual.com

Aftreebeplanningsessies

Hierdie sessies word beskikbaar gestel 
vir lede wat binne 10 jaar van hul 

normale aftree-ouderdom is. Wees op 
die uitkyk vir jou persoonlike uitnodiging.

Die Fonds sal sy 35ste Algemene 
Jaarvergadering op Vrydag, 24 Mei 2019 
om 09:00 in die CR Louw-lesingsaal by 
Sanlam se hoofkantoor in Strandweg, 

Bellville aanbied.

Ons rig die uitnodiging aan alle lede wat 
hulle graag by ons wil aansluit wanneer 

ons die jaar wat verby is, asook die 
opwindende jaar wat voorlê, in oënskou 

sal neem.

Ons hoop om jou daar te sien!

Neem kennis: Die Fonds gaan direk ná 
die AJV ’n inligtingsessie by dieselfde plek 

oor die Lewende Annuïteit Binne die 
Fonds aanbied. Sluit asseblief by ons aan 
indien jy wil verstaan hoe die Lewende 
Annuïteit Binne die Fonds werk en hoe 

jy dit tot jou voordeel kan benut.

Ons lidverkose trustee, ook tans die 
voorsitter van die raad, mnr. DL 

Carstens, sal in Desember 2019 die 
einde van sy huidige termyn bereik.

Dit bied jou geleentheid om ’n kandidaat 
te benoem, of te herbenoem, wat jy 

meen die belange van al die lede van die 
Fonds die beste sal kan verteenwoordig.

Hou hierdie nuusbrief dop vir meer 
inligting!

Die Fonds het onlangs drie Aftreebeplanningsessies gehou 
vir die Stad Kaapstad se lede wat binne 10 jaar van aftrede 
is. Hierdie sessies is daarop gemik om ons lede in te lig oor 
wat belangrik is soos wat hulle naby aftrede kom. Verder sal 
dit help om hul vrese en bekommernisse oor die keuses wat 
gemaak moet word, te oorkom. Ons het dit werklik geniet om 
ons lede beter te leer ken. Diegene wat dit bygewoon het, het 
die sessies ook baie leersaam en waardevol gevind. Ons beplan 
meer sessies by ander plaaslike owerhede – as jy meer wil 
uitvind oor hoe om ’n sessie aangebied te kry, kan jy Glenda 
Kunene (glendak@verso.co.za or 081 778 0923) kontak.

Hoewel die LA Aftreefonds reeds ’n voorloper met wetsnakoming is, het ons ’n paar finale veranderinge aangebring om seker te 
maak dat die Fonds se belegging-, bewaring- en annuïteitsaanbiedings ten volle voldoen aan die “verstekregulasies” soos vervat in 
regulasies 37, 38 en 39 van die Pensioenfondswet, wat op 1 Maart 2019 in werking getree het.

Soos nog deurgaans is die welsyn van ons lede die skering en inslag van alles wat ons doen.

Wetsgehoorsaamheid

•  Praat met die fondsraadgewer as jy nog inligting nodig het oor die Fonds se voordele en opsies.

Om goed vir jou toekomstige self te wees, begin met klein treetjies en onthou:
“Jy hoef nie die hele stel trappe te sien om die eerste trappie te klim nie.” - Martin Luther King Jr.



Benewens bogenoemde, besoek Glenda gereeld die personeelbestuurskantore van ’n aantal van ons plaaslike owerhede om seker 
te maak dat jou personeelverteenwoordigers al die inligting het wat hulle skielik mag nodig kry. As jy hulp benodig en Glenda wil 
ontmoet, kontak haar en sy sal die nodige reëlings tref.
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