
VOORSITTER SE BOODSKAP

Die fokus van vanjaar se verslag is op 
“Verseker dat die Fonds veerkragtig 
bly”.  Ondanks die talle uitdagings 
rondom die pandemie, het die Fonds 
steeds sy visie verwesenlik om die 
beste moontlike aftree-uitkoms vir al sy 
lede, afgetredenes en pensioenarisse 
te lewer. Die afgelope twee jaar het 'n 
ander manier van werk en interaksie 

met ons lede vereis. Ons diensverskaffers het goed 
aangepas by die veranderde werksomgewing.

Kostebesnoeiing bly 'n deurlopende fokus van die Trustees 
om groter aftreebesparings te verseker. Die toenemende 
gebruik van tegnologie het tot verskeie kostebesparings 
gelei, sover dit virtuele vergaderings betref. Die Raad van 
Trustees het steeds virtueel vergader en die Fonds het sy 
eerste baie suksesvolle virtuele Algemene Jaarvergadering 
(AJV) in Mei 2021 gehou. Die volgende AJV sal virtueel op 
27 Mei 2022 gehou word. Dit maak 'n groter deelname vir 
ons lede, afgetredenes en pensioenarisse moontlik.

Die Fonds se Risikoprofiel-oplossings het aansienlik beter as 
inflasie gevaar danksy 'n sterk markherstel na die Covid-19 
pandemie. Ons lae-koste, aktief bestuurde In-Fonds 
Lewende Annuïteit het steeds groot aftrek gekry onder 
aftredende lede wie ook voordeel getrek het uit die 
Trustees se gediversifiseerde langtermyn-beleggingstrategie 
en beginselvaste benadering tot Fondsbestuur.

Die Fonds word in alle regsgedinge met betrekking tot die 
onregmatigheid van die SALGBC-kollektiewe ooreenkoms 
soos dit op aftreefondse van toepassing is, deur die 
Munisipale Aftree-organisasie (MRO) verteenwoordig.

Die MRO het 'n Hooggeregshofaansoek by die Hoë Hof in 
Pretoria ingedien om die herstruktureringsooreenkoms vir 
Aftreefondse,  gedateer 15 September 2021, onwettig en 
onafdwingbaar te laat verklaar, of dit te laat hersien en 
tersyde te stel. Die Raad sal alle belanghebbendes op 
hoogte hou van die vordering.

Die Raad is dankbaar teenoor die Fonds se diensverskaffers 
wat hul veerkragtigheid gedurende hierdie tydperk bewys 
het en vir hul volgehoue toewyding om 'n hoë standaard 
van diens aan die Fonds en sy lede, afgetredenes en 
pensioenarisse te lewer.

FJ 2021 FONDS HOOGTEPUNTE

121 Totale voordele betaal
(pensioene uitgesluit) bedra R274 748 199

Uitstekende beleggingsopbrengste vir lede

Tussen   10.36% en 20.42%  

Pensioenverhoging 
van 1.0% 

(1 Januarie 2021) 

Pensioenarisbonus 
van 55% 

(Desember 2020) 

Pensioenverhoging 
van 3.41% 

(1 Januarie 2022)

Pensioenarisbonus 
van 100% bruto 

pensioen 
(Desember 2021)

Betroubare ondersteuning vir pensioenarisse

Stabiliteit gehandhaaf ondanks Covid-19

Aktiewe lede

Uitgestelde Lede 

Pensioenarisse 

Gemiddelde ouderdom van 

pensioenarisse  

In-fonds lewende annuitante 

Bates onder bestuur 

Jaar-tot-jaar-kostebesnoeiing

1 363

19

2819

76

65

R3.568 miljard

6% (R854 893)

1 436

20

3 073

78

52

R3.312 miljard

3% (R460 784)

Op 
30 Junie 2021

Op 
30 Junie 2020

LANGTERMYN BELEGGINGSOPBRENGSTE TOON 
VEERKRAGTIGHEID

Die 12 maande tot Junie 2021 was beslis ŉ jaar waarin geduld sowel 
as ŉ kalm en ingeligte benadering tot beleggings uiteindelik vrugte 
afgewerp het. Die markte was verrassend veerkragtig ná die 
beduidende markwisselvalligheid en onsekerheid. Die Fonds het 
gedurende die verslagtydperk weer eens sterk presteer in al sy 
risikoprofiel-oplossings, en bly ŉ leier in sy portuurgroep oor die kort, 
medium en lang termyn.

Die gekose onderliggende beleggingsbestuurders het met 
buitengewone bekwaamheid hul onderskeie bateklas-maatstawwe 
oortref. Die taktiese batetoewysing en beskermingstrategieë waaroor 
die Fondstrustees in samewerking met hul beleggingskonsultant en 
taktiese batetoewysing-beleggingsbestuurder toesig hou, het elke 
risikoprofiel-portefeulje ondersteun om beskerming te verskaf teen 
die ergste onbekende risiko's gedurende hierdie moeilike tydperk. 

  

     12 maande  3 jaar  5 jaar  Sedert 
            aanvang

Akkumulasie  20.60%   7.90%  7.60%  7.40%

Konsolidasie  19.60%   8.40%  8.20%  8.40%

Bewaring  15.10%   8.50%  8.30%  8.30%

Kontant Plus  10.30%   7.20%  7.30%  7.40%

Shari’ah  17.10%   6.50%    6.20%

*Die aanvangsdatum vir die Shar'iah-portefeulje was Februarie 2018. Alle prestasie word na 
aftrekking van fooie getoon.

GOEIE BESTUURSTOESIG:  LEDE KAN DIE VERTROUE HÊ 
DAT BEHEERMAATREËLS IN PLEK IS

Goeie bestuurstoesig is ŉ topprioriteit vir die LA Aftreefonds. Die Raad 
besef en erken dat die Fonds sy verpligtinge teenoor sy lede net ten volle 
kan nakom en hulle kan help om goeie aftree-uitkomste binne bereik te 
hou as die Fonds goed bestuur en beheer word, eties optree en voldoen 
aan al die Suid-Afrikaanse regulasies en vereistes vir aftreefondse. 

50% van die Raad word deur lede en pensioenarisse verkies. 
Ledeverkiesings is gedurende hierdie tydperk gehou en die 
Ondervoorsitter, Mev Michelle van Zyl, is herkies om nog 'n termyn van 5 
jaar te dien. Die oorblywende 50% van die Raad bestaan uit raadslede 
wat deur die plaaslike owerhede en onafhanklike trustees 
aangestel/verkies word. Ná die nasionale verkiesing in November 2021 is 
raadslid Wouter Meiring van Breedevallei en raadslid Solomon Philander 
van Stad Kaapstad herkies vir 'n verdere ampstermyn van 5 jaar.

Om voldoening aan die bepalings van die Wet op die Beskerming van 
Persoonlike Inligting (POPIA) vereistes te verseker, het die Fonds 'n 
POPIA-nakomingsraamwerk geïmplementeer. Dit het ook gelei tot die 
finalisering van die Fonds se Databeskermings- en Privaatheidsbeleid.

DAAR VIR ONS LEDE WANNEER HULLE ONS NODIG HET

Die Ondersteuningsdienste help Fondslede, afgetredenes en 
pensioenarisse via die Fonds se hulplyn, ŉ toegewyde WhatsApp-nommer, 
e-pos, asook ŉ instapdiens vir lede en pensioenarisse.

Fondslede het ook toegang tot ŉ toegewyde Aftreevoordeleraadgewer 
(RBC) wat nie 'n finansiële adviseur is nie, maar wie aan hulle duidelike, 
maklik verstaanbare inligting verskaf oor die beleggingsportefeuljes wat 
vir hulle beskikbaar is, die werking van die in-fonds lewende annuïteit en 
enige ander opsies beskikbaar vir lede by uittrede.

Die volgende voordeeleise is vir die tydperk 1 Julie 2020 tot 30 Junie 2021 
verwerk:

Tipe eis
Ontrekkings
Aftree-eise
Doodseise
Egskeidingsbevele
Begrafniseise

Getal
29
72
20
7
35

Waarde
R13 176 228
R206 122 462
R52 992 632
R2 451 733
R1 025 000

“Resilience or hardiness is the ability to adapt to new circumstances when life presents the unpredictable.” - Salvatore R. Maddi, Psychologist and Author  

GOEIE KOMMUNIKASIE = IN VERBINDING MET ONS LEDE

Ondanks die voortgesette beperkings het ons steeds daarin geslaag 
om tydens ons 4 toerprogramme 14 verskillende munisipaliteite te 
besoek, en sommige van hulle meer as een keer. Verder het die Fonds 
ook meer as 80 oriënteringsessies gedoen, beide virtueel en 
persoonlik. Ons het ons eerste Mensehulpbronne (MH) werkswinkels 
in Mei, Julie en Oktober 2021 aangebied.  Ons moedig ons lede aan 
om die ledesessies by te woon, of dit virtueel of persoonlik is.

Aangesien ons voortgaan om elektronies met ons lede, afgetredenes 
en pensioenarisse te kommunikeer ten opsigte van voordelestate, 
betaalstrokies, nuusbriewe en verskeie posversendings, is dit 
belangrik dat die Fonds bygewerkte kontakinligting (selfoonnommer 
/ e-posadres) het.

FINANSIËLE VERSLAG

Die Fonds het weer eens 'n ongekwalifiseerde ouditverslag van sy 
eksterne ouditeure, PWC Ing., ontvang. Die Finansiële Jaarstate vir die 
jaar geëindig 30 Junie 2021 is op die Fonds se webwerf beskikbaar.
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