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Ons is in die middel van ‘n wêreldwye gesondheidskrisis, anders as wat ons al ooit gesien het, en besef dat dit ‘n 
baie stresvolle tyd vir almal is. Terwyl ons deur hierdie onsekere tye gaan, wil ons u verseker van ons toewyding 
om altyd in die beste belang van u, ons pensioenarisse op te tree. Om te verseker dat u op hoogte gehou word 
van die nuutste beskikbare inligting, het ons ‘n spesiale beleggingsopdateringsreeks geïmplementeer wat ons oor 
die volgende paar maande sal uitvoer. 

U kan                  om die eerste uitgawe van hierdie reeks nou te lees.

Die Minister van Finansies, Tito Mboweni, het die begrotingstoespraak vir 2020 in Februarie gelewer.

In hierdie uitgawe beoog ons om u te help begryp hoe die begroting u kan beïnvloed, waarom dit tyd is om afskeid 
te neem van “slakpos”, en gee u die besonderhede van die komende Algemene Jaarvergadering.

Lekker lees!
Ilse Hartlief
Hoofbeampte

Die Fonds het besluit om die wyse waarop ons pensioenarisse se betaalstrokies uitstuur, te verander. Ons beweeg 
weg daarvan om die betaalstrokies te pos en gaan dit vorentoe eerder per e-pos stuur.

Wat is die voordele daarvan om u betaalstrokie per e-pos te kry?

Help ons om u betaalstrokie veilig en vinnig by u te kry deur ’n e-pos met u besonderhede en versoek te stuur 
na support@laretirementfund.co.za.

Ons sien daarna uit om van u te hoor.

Die Fonds gaan vanjaar sy 36ste algemene jaarvergadering aanbied. Ons rig ons uitnodiging aan alle pensioenarisse 
wat graag by ons wil aansluit wanneer ons die uitdagings en suksesse van die afgelope jaar, asook ons visie vir die 
jaar vorentoe, bespreek. Die AJV sal op Vrydag 29 Mei 2020 om 09:00 in die CR Louw-lesingsaal by Sanlam se 
hoofkantoor in Strandstraat, Bellville gehou word.

Let wel: Alhoewel ons sal voortgaan met ons voorbereidings vir die 2020 Algemene Jaarvergadering, besef 
ons dat ons in onseker tye werk. Die voorspelling om die geleentheid aan te bied, sal uiteindelik afhang van die 
regeringsregulasies rakende openbare byeenkomste, aangesien die gesondheid en veiligheid van ons lede en 
pensioenarisse ons prioriteit is. 

Ons hoop om u daar te sien!

Geagte Pensioenaris
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hier kliek

VEILIGHEID: SPOED: 

Hoewel ons alles in ons vermoë doen om lede se persoonlike besonderhede te beskerm 
wanneer betaalstrokies gestuur word, is daar steeds ’n moontlikheid dat dit in die 

verkeerde hande kan beland. Deur ’n wagwoord-beskermde betaalstrokie per e-pos te 
stuur, word seker gemaak dat die betrokke lid die enigste een is wat toegang daartoe het.

Verskeie vertragings en pos wat verkeerd gestuur 
word, kom dikwels binne die posstelsel voor, 

maar e-pos kan verseker dat betaalstrokies lede 
binne minute ná afsending bereik.

https://laretirementfund.co.za/wp-content/uploads/2020/03/LAR-Fund-Corona-Virus-comms-06.pdf
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SUID-AFRIKA SE BEGROTING VIR 2020 IN ’N NEUTEDOP



Hier is ’n paar wenke om snags beter te slaap.

HANDIGE SLAAPWENKE VIR SENIORS

Om te snork verhinder ’n goeie nagrus omdat ’n mens nie genoeg suurstof inneem nie, of jou eie harde 
gesnork jou wakker kan maak. Moenie dit ignoreer nie, maar vra u dokter vir meer inligting oor die CPAP-
masjien die volgende keer dat u hom/haar besoek.

1  STOP DIE SNORK IN SY SPORE:

Om snags kort-kort badkamer toe te moet gaan, kan uitputtend wees. Een manier om te voorkom dat u 
gereeld in die nag moet opstaan, is om u inname van vloeistof saans te beperk, veral alkohol en kaffeïen.

2    BADKAMERBESOEKE:

Kort slapies verbeter jou kognitiewe funksie sonder om ’n nag se slaap in te boet. Stop egter langer slapies 
in die dag as dit jou laat sukkel om in die nag goed te slaap.

5     WYSHEID IS ... OM ’N UILTJIE TE KNIP:

Om aktief te bly, help met dieper slaap. ’n Maklike manier om meer aktief te wees, is om gereeld te oefen. 
Sluit by ’n swemklub aan of ry elke dag fiets en u sal ’n verbetering in u slaappatroon agterkom. As oefening 
nie maklik is nie, reik uit na mense – om vir ’n uur of wat sosiaal te verkeer, is ook ’n aktiwiteit.

3    BLY FIKS:

Gereelde sonskyn help die brein bepaal wanneer dit slaaptyd is. Deur buitelugaktiwiteite met oefening te 
kombineer, kan jy ’n dubbele slag slaan.

4    SONSKYN IS BELANGRIK:

n

Trustees: Mnr. DL Carstens (Voorsitter), 
Me. M van Zyl (Adjunk-voorsitter),  Adv. CJ Franken, Mnr. J Lawack

Mnr. J Jacobs, Mnr. WR Meiring, Mnr. S Philander, Mnr. JAH van den Berg, 
Hoofbeampte: Me. IT Hartlief

Posbus 4300, Tygervallei, 7536 • Belmont-kantoorpark,
Bellville, 7530 
Tel: 021 943 5305 • Faks: 021 917 4114 • support@laretirementfund.co.za 
www.laretirementfund.co.za • Fondsregistrasienr.: 12/8/1278/2

AFTREEFONDS


