
Die klem val in hierdie jaar se verslag op “Hulp om 
seker te maak u aftreedoelwitte bly binne bereik”. Om 
teen die baie uitdagende agtergrond van die afgelope 
finansiële jaar hierdie belofte na te kom, moes die raad 
prakties, aanpasbaar en buigsaam wees in sy benadering 
tot verandering. Ons as ’n raad het die meeste van 
ons aandag in die oorsigjaar op kommunikasie met en 
voorligting aan ons lede toegespits. 

Die Fonds se Risikoprofiel-aangepaste Produkoplossings 
is wesenlik deur die beduidende en vinnige aandeledalings 
weens die pandemie geraak, maar hulle het steeds die 
breër bedryf van kleinhandelfondsbestuurders geklop.

Kostebesparing bly ’n belangrike fokuspunt, en die 
toenemende gebruik van tegnologie het verskeie 
kostebesparings vir die Fonds en sy lede tot gevolg 
gehad. 

Die raad herhaal sy verbintenis om alles binne sy 
vermoë te doen om lede se voordele te beskerm teen 
die agtergrond van hernieude pogings deur die SALGBC 
om ’n kollektiewe ooreenkoms af te dwing. Ons sal lede 
op hoogte hou van vordering in hierdie verband. 

Die raad is dankbaar teenoor al die Fonds 
se diensverskaffers vir hul vindingrykheid en 
vasberadenheid in die oorsigtydperk. Dit was maar 

werk soos gewoonlik vir hierdie diensverskaffers, 
wat almal uitstekende diens bly lewer het ondanks ’n 
omgewing wat baie anders gelyk het en vereis het dat 
die meeste vanaf die huis werk.  

Danie Carstens
Voorsitter

Genoteerde eiendom het met 
meer as 50% geval. 
Plaaslike aandele het met 
33,25% gedaal.
Nominale effekte het 
17,64% verloor
Inflasiegekoppelde effekte 
was 15.20% laer.

Gelukkig het beleggingsmarkte daarna 
met een van die sterkste herstelprestasies 
in die geskiedenis vorendag gekom en 
teen die middel van 2020 was die meeste 
verliese uitgewis.

Hierdie kortstondige tydperk van swakheid 
het egter die Fonds se risikoprofiel-aangepaste 
produkoplossings se vertoning oor die 

afgelope 12 maande negatief geraak. Dit bly 
dus belangrik om te onthou dat belegging 
nie ’n korttermyn-onderneming is nie en dat 
prestasie oor ten minste ’n aaneenlopende 
tydperk van drie jaar gemeet behoort te word, 
soos in die tabel hieronder gedoen is. 

Vertroude, betroubare 
en konsekwente 
ondersteuning  
118 Voordele-uitbetalings 
(uitsluitend pensioene) ten  
bedrae van R172 362 546 

Betroubare 
ondersteuning van 
pensioenarisse
Pensioenverhoging van  3.12% 
(1 Januarie 2020)

Bonus van  50% vir 
pensioenarisse.  

Mededingende 
beleggingsopbrengste 
vir lede
Tussen 0.53% en 2.89%  
(oor ’n baie uitdagende 12 maande).

Stabiliteit behou ondanks Covid-19
R3.31miljard Bates onder Bestuur 

1 436 Aktiewe lede 

52 Lewende Annuïtante 
binne die Fonds 

3 073 Pensioenarisse 

3% (R460 784)  J-o-J-kostebesparing 

OP 30 JUNIE 2020 OP 30 JUNIE 2019

Aktiewe lede 1 436 1 415
Uitgestelde Lidmaatskap 20 23
Pensioenarisse 3 073 3 242
Gemiddelde ouderdom van pensioenarisse 79 78
Lewende Annuïtante binne die Fonds 52 35
Bates onder bestuur R3.312 miljard R3.615 miljard

12 maande 3 jaar 5 jaar Sedert stigting

Akkumulasie 1.08% 5.07% 4.99% 5.28%

Konsolidasie 1.95% 5.67% 5.61% 6.61%

Bewaring 2.25% 7.02% 6.62% 7.20%

Kontantplus 2.89% 6.20% 7.15% 6.96%

Sjaria -1.40% 5.05% 5.89% 6.02%

Inflasie 2.05% 3.63% 4.50% 4.51%B
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Namate Covid-19 vroeg in 2020 ’n houvas begin kry 
het, het die meeste aandelemarkte regoor 
die wêreld binne net 22 dae met meer as 
30% geval. Moody’s het Suid-Afrika se staatskuld
ook tot onder ’n beleggingsvlak afgegradeer. Dit het ’n 
diepgaande verswakking van die rand meegebring, wat ’n 
val in kapitaalwaardes beteken het. 

Die raad besef dat die Fonds se vermoë om sy lede 
te help om hul gewenste aftree-uitkomstes te realiseer, 
afhang van sy doeltreffende bestuur van risiko’s en 
geleenthede, sowel as ’n verbintenis om seker te 
maak die Fonds se strategiese rigting, belegging- en 
bedryfsprestasie is in lyn met daardie gewenste 
uitkomstes. 

1. Ten minste 50% van raadslede word deur lede
en pensioenarisse verkies.

2. Die ander 50% van die raad word aangestel
deur plaaslike owerhede of is onafhanklik.

3. Die raad fokus daarop om in lyn met die
King IV-Verslag oor Korporatiewe Regering in
SA op te tree.

4. ’n Jaarlikse evaluasie van die prestasie van die
raad en alle ander diensverskaffers word gedoen.  

5. Trustee-opleidingsbeleid verseker dat die raad
telkens sy kundigheid en bevoegdhede verbeter. 

6. Van alle trustees word verwag om die
Gedragskode te onderteken – ’n verbintenis
tot integriteit, bevoegdheid, verantwoordelikheid en
aanspreeklikheid.

7. Die hoofbeampte help en ondersteun die raad
met die bedryf van die Fonds. 

8. Die Reëls van die LA Aftreefonds sit duidelik
uiteen hoe die Fonds werk. 

Ondanks die talle en uiteenlopende uitdagings wat 
Covid-19 en die reaksie om ’n nasionale inperking in te 
stel in 2020 meegebring het, bly die LA Aftreefonds 
verbind tot doeltreffende en waardetoevoegende 
betrokkenheid by alle lede. Dit sluit in:

1. Digitaliseer papiergebaseerde kommunikasie met
lede soos nuusbriewe, state en ander posstukke.

2. Bied aanlyn voorligting in digitale formaat aan.

3. Verskaf beleggingsinliging deur regstreekse en
vooraf opgeneemde webinaars.

4. Bemagtig lede om goeie finansiële besluite
te kan neem.

5. Streef na ’n doeltreffende mengsel van digitale
en tradisionele kommunikasie om alle voorkeure
van lede te bevredig.

6. Kry en bewaar korrekte en betroubare data
oor lede.

7. Bou sterk verhoudings met
personeeldepartemente op vir beter diens aan lede.

8. Maak tweerigting-kommunikasie en skakeling
tussen die Fonds en sy lede moontlik.

Die volgende voordele-eise is in die tydperk van 1 Julie 2019 tot 30 Junie 2020 verwerk

Tipe eis Aantal Waarde

Onttrekkings 51 R36 678 149

Aftree-eise 56 R106 870 473
Doodseise 11 R21 426 061
Egskeidingseise 11 R8 191 020
Begrafniseise 22 R675 000
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