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Voorsittersrede 

AJV 2019 

 

Beste lede, werkgewers, kollegas en ander belanghebbendes, 

 

As voorsitter van die LA Aftreefonds is dit vir my ’n voorreg om hierdie Fondsverslag aan u voor te lê. 

Ek is deur die Raad van Trustees verkies om as voorsitter by mnr Sakkie du Toit oor te neem op 1 Julie 

2018.  Ek is bevoorreg om reeds sedert 2013, toe ek deur medelede tot die Raad verkies is, bygestaan 

te word in die bestuur van hierdie besonder goed geadministreerde munisipale fonds.  Daarom is ek 

deeglik vertroud met al die ontwikkelinge en kan ek met vertroue hierdie verslag oor die vorige finansiële 

jaar voorlê. Ek het my veroorloof om ook vooruitskouend te kyk na werk wat in die 2017/2018-jaar begin 

het en kort daarna geïmplementeer is. 

Eerstens wil ek my voorganger, mnr Du Toit, bedank vir sy bystand aan die Raad om die Fonds in 2016 

suksesvol deur die naamsverandering te lei, die vele positiewe voordeelveranderings wat sedertdien 

vir ons lede in werking gestel is, en die deurlopende toegewyde fokus op etiese leierskap en 

bestuurstoesig.  Dit was ook ’n voorreg om mnr Johan Jacobs in Augustus 2018 terug te verwelkom – 

hierdie keer as ’n addisionele trustee. Ons het ook afskeid geneem van mnr Jan van der Merwe, wat 

besluit het om in Desember af te tree, nadat hy meer as 16 jaar in hierdie Raad gedien het. 

Die 2018 finansiële jaar was ’n besige tydperk vir die Raad van Trustees en al die belanghebbendes 

en diensverskaffers. Ondanks die plaaslike en internasionale ekonomiese uitdagings en talle 

wetsveranderings waaraan voldoen moet word, het die Fonds steeds sy belofte aan lede gestand 

gedoen om hulle die aftrede te help verseker wat hulle verdien.  Ons het nie net daarop gefokus om in 

die behoeftes van ons lede te voorsien nie, maar ook hul vertroude vennoot geword wat saam het hulle 

die pad loop tot by aftrede én daarna. 

Ons lae-koste, aktief bestuurde In-fonds Lewende Annuïteit, wat in 2016 geskep is, het groot aftrek 

gekry onder aftredende lede wie se beleggings in die Fonds se verstek-lewensfaseportefeuljes ’n 

seepgladde oorgang na die In-fonds Lewende Annuïteit by aftrede moontlik gemaak het.  Hierdie 

afgetredenes vind dus steeds baat – nie net by die Fonds se lae kostestruktuur wat hulle as aktiewe 

Fondslede geniet het nie, maar ook by die trustees se gediversifiseerde langtermyn-

beleggingsbenadering en beginselvaste benadering tot Fondsbestuurstoesig.  

Die res van my verslag sal fokus op die vier duidelike beloftes waarop die Fonds se missieverklaring 

berus, naamlik doeltreffende aftreebeleggings, etiese fondsbestuur, duidelike kommunikasie en 

voorligting, en bekostigbare risikovoordele. 

Aftreebeleggings 

Na ’n sterk herstel in die aandelemark in die tweede helfte van 2017 en die verkiesing van ’n nuwe 

ANC-president, het vertroue na Suid-Afrika teruggekeer.  Dit was ongelukkig van korte duur, as gevolg 

van wêreldgebeure.  
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Die talle voortslepende geopolitieke kwessies het gelei tot ’n vlug na veiligheid uit ontluikende 

ekonomieë soos Suid-Afrika.  Ondanks die strawwe makro-omgewing en baie lae plaaslike groei, het 

die Fonds se vastebydrae-, risikoprofiel-gekoppelde oplossings verwagtings oortref met opbrengste 

van 7.29% tot 11.43%. 

Die resultate toon dat die Fonds oor die kort, medium en lang termyn steeds ’n leier in die bedryf is, in 

vergelyking met ander institusionele munisipale aftreefondse en kleinhandelseffektetrustfondse (wat 

van besondere belang is vir aftredende lede wanneer hulle opsies vir die voorsiening van ’n inkomste 

gedurende aftrede oorweeg). Dit is goeie nuus – nie net vir aktiewe Fondslede nie, maar ook vir 

aftredende lede wat gekies het om die In-fonds Lewende Annuïteit te koop.  

Dit is duidelik dat die strategieë wat deur die trustees toegepas word, en hul volgehoue strewe om koste 

so laag as moontlik te hou, ons lede en afgetredenes in hierdie onseker markomgewing baat. 

Uit ’n beleggingsoogpunt was 2018 ’n baie moeilike jaar, en nog onbestendigheid word vir 2019 

voorspel. Wat gerusstellend is in hierdie onseker tye, is dat die trustees ’n gedissiplineerde 

beleggingsbenadering volg en nie toelaat dat die Fonds se risikoprofiel-gekoppelde oplossings op enkel 

makro-ekonomiese en beleggingsienings staatmaak nie. Die trustees heg eerder hoë waarde aan 

diversifikasie oor sektore, industrieë, streke, beleggingsbestuurders, fondse en geldeenhede heen, wat 

hopelik sal beteken dat ons lede selfs nog beter nuus in die beleggingsoorsig van volgende jaar se 

jaarverslag sal kry.  

Mnr Duncan Theron van GraySwan Beleggings, die Fonds se batekonsultant, sal meer insig in die 

Fonds se beleggings gee tydens sy voorlegging. 

Etiese Fondsbestuur 

Die Raad hou sy diensverskaffers verantwoordbaar om diens van hoë gehalte aan die Fonds te lewer, 

wat voldoen aan die standaarde wat in die verskillende ooreenkomste uiteengesit is.  Gedurende die 

oorsigjaar het die trustees die opstel van ’n lys sleutelprestasie-aanwysers vir elke diensverskaffer (die 

SPA-protokol) goedgekeur en alle diensverskaffers moet elke jaar hul prestasie teenoor hierdie 

sleutelprestasiegebiede verantwoord. 

Kostebesnoeiing is ’n deurlopende fokus van die trustees, aangesien die Fonds se totale koste 

uiteindelik ’n invloed op lede se aftreespaarfondse het.  Die Raad gaan gereeld opsies, dienste en fooie 

in die hele aftreefondsbedryf na en meet die Fonds met hierdie bedryfstandaarde om te verseker dat 

die Fonds die beste moontlike diens teen mededingende tariewe lewer. Die trustees stel ’n voorbeeld 

deur hul eie koste vir die Fonds te hersien. Die ouditkomitee het gedurende die laaste kwartaal van 

2018 aanbevelings aan die Raad voorgelê.  Hierdie selfontleding het gelei tot ’n vermindering van die 

getal Raadsvergaderings van maandeliks na tweemaandeliks, die vervanging van vergaderingtoelaes 

deur ’n markverwante maandelikse toelae en ’n ooreenkoms dat die trustees se jaarlikse opleiding by 

die Fonds se kantore in plaas van by ’n ander vergaderplek sal plaasvind.  Hierdie drie 

kostebesparingsinisiatiewe het op 1 Januarie 2019 in werking getree en dit is nie net ons aktiewe lede 

wat direk hierby baat vind nie, maar ook ons In-fonds Lewende Annuïtante. 

Kommunikasie en voorligting 

Kommunikasie en voorligting bemagtig ons lede om die regte besluite te neem.  Hoe meer doeltreffend 

ons dit doen, hoe beter is dit vir ons lede. Die Fonds het ’n aantal voorligtingsveldtogte gedurende die 

vorige finansiële jaar onderneem. 
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Lede se jaarlikse voordeelstate is heeltemal oorgedoen en sluit ’n splinternuwe projeksiestaat in wat 

hulle help om beter te verstaan watter maandelikse inkomste of pensioen in vandag se geld gekoop 

kan word met die waarde van hul lidbelang.  Positiewe terugvoer is van lede ontvang en die state van 

30 Junie 2018 is weer eens gewysig om lede verder te help.  Ons het ook die Fonds se eerste In-fonds 

Lewende Annuïteit-projeksiestaat die lig laat sien en dit is teen die einde van die finansiële jaar aan alle 

In-fonds Lewende Annuïtante uitgereik. Hierdie staat het annuïtante gehelp om hul toepaslike 

onttrekkingskoerse te bepaal.  Dit sal nou ’n standaard-item wees wat elke jaar uitgereik word. 

Die Fonds se webtuiste en al sy vraag-en-antwoord-boekies en vorms is bygewerk om nakoming van 

Regulasies 37, 38 en 39 (d.i. die sogenaamde Verstekregulasies) asook die vereistes van die 

Wysigingswet op Belastingwette te verseker.  

Die Fonds se nuwe kwartaallikse beleggingsnuusbrief is bekend gestel, en ek is bly om te bevestig dat 

dit die mees gelese kommunikasiestuk geword het wat deur die Fonds uitgereik word. Dit gee nie net 

’n oorsig van die jongste internasionale en plaaslike marknuus nie, maar ook ’n oorsig van hoe die 

Fonds se beleggingsportefeuljes gevaar het, en vergelyk dit met die prestasie van ander munisipale 

fondse soos ons s’n.  

Die administrateur het gedurende die oorsigjaar ’n proses begin om lede se e-posadresse en 

selfoonnommers te verkry.  As u u selfoonnommer verskaf, kan ons aan u ’n SMS stuur om u bewus te 

maak van belangrike Fondsinligting. Ons streef om in die toekoms meer elektroniese 

kommunikasiemediums te gebruik en op dié manier die nodigheid van duur drukwerk en posgeld te 

verminder.  Maak dus asseblief seker dat ons u korrekte e-posadres en selfoonnommer op rekord het. 

Die Fonds het teen die einde van 2018 direkte voorligtingsessies vir lede gehou.  Ek bevestig graag 

dat die eerste sessies in Hessequa en Atlantis gehou is.  Lede word aangemoedig om op die uitkyk te 

wees vir uitnodigings na hierdie sessies by hul plaaslike owerhede, aangesien die inligting wat by 

hierdie geleenthede deurgegee word, ons lede verder toerus op hul pad na aftrede en daarna.  

Alle lede van 54 jaar en ouer sal die geleentheid gegee word om in 2019 ’n aftree-

beplanningswerkwinkel by te woon wat nie net die finansiële aspek van aftrede dek nie, maar ook die 

sielkundige impak en die kwessies wat hanteer moet word in die voorbereiding vir aftrede en daarna. 

Vier baie suksesvolle aftreebeplanningswerkwinkels is in Maart vanjaar vir ons lede van die Stad 

Kaapstad gehou.  

Bekostigbare risikovoordele 

Die Fonds het in Augustus en September 2017 buigsame sterfte- en ongeskiktheidsvoordele bekend 

gestel. Lede kan hul eie vlak van sterftedekking bepaal wat beide hul behoeftes en hul sak pas. Op 

versoek van lede en sommige werkgewers, is twee nuwe vrywillige voordele gedurende die 2018 

finansiële jaar bekend gestel.  Vrywillige uitgebreide familiebegrafnisdekking is aan alle lede verskaf, 

benewens die Fonds se begrafnisdekking vir lede en hul gesinne.  Vrywillige Kritieke Siektevoordele is 

bekend gestel om lede ’n eenmalige geleentheid te gee om teen billike tariewe versekering teen sekere 

gevreesde siektes aan te gaan.  Hierdie selfde voordele teen groeptariewe kan nie op ’n individuele 

grondslag in die kleinhandelsmark gekoop word nie.  

Die voorsiening van risikovoordele word elke jaar in die mark getoets om seker te maak dat die mees 

robuuste, kostedoeltreffende en bekostigbare voordele aan ons lede verskaf word. 

Die allerjongste nuus is dat ons tariewe vir begrafnisdekking vir die derde jaar na mekaar verlaag word, 

vanaf 1 Julie vanjaar. Dit beteken meer van die werkgewer se bydrae gaan na lede se aftree-

spaarfondse. 
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Ons pensioenarisbates 

Die trustees het voortgegaan om ten nouste saam te werk met die direksie van Newshelf 922 (Edms) 

Bpk, die maatskappy waarin al die Fonds se beleggingseiendomme behalwe een gehou word. Die 

Raad van Trustees het die direksie in 2016 opdrag gegee om al die Fonds se direkte eiendomme te 

verkoop, met die doel om hierdie bates elders te kan belê en hoër opbrengste te verdien wat ons 

pensioenarisse direk sou bevoordeel. Ek is bly om te rapporteer dat al die eiendomme wat deur 

Newshelf gehou is, teen die einde van die verslagtydperk reeds verkoop is, en dat die oordrag van die 

laaste twee teen die einde van 2018 afgehandel is. 

Die gedeelte van die pensioenarisportefeulje wat volgens ’n laste-gedrewe beleggingstrategie bestuur 

word, het steeds die verpligting ten opsigte van pensioenarisse geëwenaar en die trustees het ’n 

pensioenverhoging in ooreenstemming met die Pensioenverhogingsbeleid toegestaan, sonder om die 

algehele befondsingsvlak van die pensioenarisportefeulje te affekteer. Die pensioenverhogingsteiken 

is weer verhoog en pensioenarisse het hul diskresionêre pensioenarisbonusse ontvang. 

Vooruitskouend 

Die Raad van Trustees sal voortgaan om ons belofte aan ons lede, afgetredenes en pensioenarisse na 

te kom, deur ’n toegewyde fokus op ’n kultuur van etiese gedrag en goeie bestuurstoesig.  Kostebestuur 

is onderliggend aan alles wat ons doen, aangesien die Raad daarvan bewus is dat elke rand wat in ’n 

vastebydrae-aftreefonds bestee word, uiteindelik ’n impak op die lede het. 

Soos reeds genoem, streef ons om ons kommunikasie verder te verbeter en in plaas van om bloot 

inligting deur te gee, werklik ons lede toe te rus om besluite te neem wat in hul beste belang is.  Ons 

wil ook voortgaan om die pad saam met ons lede te loop tydens die oorgang van aktiewe lede na In-

fonds Lewende Annuïtante met hul aftrede.  

Dankie 

Ek sê graag dankie aan ons deelnemende werkgewers en Fondslede, want sonder hul ondersteuning 

en vertroue sou die LA Aftreefonds nie bestaan het nie.  Ons sien uit daarna om steeds hierdie vertroue 

met bestendige beleggingsprestasie, voortreflike dienslewering en wêreldklas bestuurstoesig te beloon 

in die jare vorentoe. 

Dankie aan my medetrustees vir hul volgehoue toewyding, professionaliteit en ondersteuning, en aan 

die res van die span (die professionele diensverskaffers en die hoofbeampte) wat ons help om 

deurgaans ons missie te verwesenlik.  

Ek stel nou graag me Yvonne Wilken van Verso Finansiële Dienste aan die woord om die hoogtepunte 

van die Fonds se finansiële jaarstate soos op 30 Junie 2018 te bespreek. 

 

Danie Carstens 

VOORSITTER 

 


