
Beste Lid

Die wintervure knetter, die verwarmers is 
afgestof en die sop is op die stoof terwyl die 
reën saggies begin val. Dit is moeilik om te glo 
dat ons reeds aan die begin van die winterseisoen 
is, en amper halfpad deur nog ŉ besige jaar.

Die skakel vir die jongste Beleggingsnuus vir die 1ste 
kwartaal van 2022 is op 16 Mei 2022 per e-pos aan ons lede gestuur. Ons moedig 
ons lede aan om die kwartaallikse Beleggingsnuus te lees – dit bied ŉ nuttige oorsig 
van die mark, sowel as besonderhede van die makro-ekonomie en huidige 
marktoestande, asook die prestasie van die Fonds se Risikoprofiel-oplossings.

Die Raad van Trustees spits hulle steeds daarop toe om te verseker dat die Fonds die 
voorkeur-aftreefonds in die plaaslike regeringsfeer bly wat optimale voordele aan sy lede 
verskaf.

Ons sal met ons lede in aanraking bly oor ons Ledevoorligtingsessies, en sien uit daarna om oor die 
Fonds en sy voordele met u te gesels. 

Ilse Hartlief
Hoofbeampte
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LEDE-
SKAKELING

Ons herinner ons lede daaraan om seker te maak dat die 
Fonds hul jongste kontakbesonderhede (selfoonnommer 
en e-posadres) het. Dan kan ons u laat weet wanneer ons 
u area besoek en u op hoogte hou van ons toekomstige 
webinare en belangrike Fondsinligting. 

As u dit nog nie gedoen het nie, onthou om die nuwe 
Verso Insight-selfoontoepassing van óf Apple óf Android 
se toepwinkels af te laai.  Die skakel na die Verso Insight-
webtoepassing is op die Fonds se webtuiste beskikbaar.  
Indien u nog nie die toepassing afgelaai het nie, moedig 
ons u aan om dit te doen, aangesien dit u in staat stel om 
moeiteloos toegang tot u lede-inligting te verkry.

ALGEMENE 
JAARVERGADE-

RING 

Die Fonds het op 27 Mei 2022 sy tweede regstreekse 
virtuele Algemene Jaarvergadering (AJV) gehou. Dit was 
weer eens ŉ klinkende sukses en lede wat andersins nie 
in staat sou wees om die vergadering by te woon nie, kon 
dit virtueel doen. 

Ons sê graag dankie aan elke persoon wat ons virtuele 
AJV bygewoon het, en ons moedig lede aan, wat dit nie 
kon bywoon nie, om na die opname van die AJV te kyk 
wat op die Fonds se webtuiste beskikbaar is. 

JAARVERSLAG
 2020/2021

Die Fonds het op 17 Mei 2022 ŉ skakel vir die Jaarverslag 
en die opgesomde grafiese inligting vir die jaar geëindig 
30 Junie 2021 per e-pos aan ons lede gestuur. Ons hoop u 
het die geleentheid gehad om die Jaarverslag te lees en 
dat u die inhoud insiggewend gevind het. Die Fonds het 
gedurende die laaste twee jaar van die pandemie 
veerkragtig gebly. Besonderhede van die uitstekende 
beleggingsopbrengste wat oor dié tydperk behaal is, word 
in die Jaarverslag uiteengesit, wat op die Fonds se 
webtuiste onder “News/Annual Report” gevind kan word. 

VERSEKERDE 
RISIKO-

VOORDELE

Op 18 Mei 2022 is ŉ skakel vir ŉ belangrike Nuusflits aan 
alle aktiewe lede gestuur. Die Nuusflits bevat 
besonderhede oor die verhoogde premietariewe wat 
vanaf 1 Julie 2022 vir die begrafnisdekking- en 
enkelbedragsterftevoordele geld, as gevolg van die 
toename in Covid-19-verwante sterfte-eise wat deur die 
Fonds ondervind word. 

Om die styging in die Begrafnisvoordeelpremie te beperk, 
is die opbetaalde voordeelopsie vanaf 1 Julie 2022 uit die 
Begrafnisvoordeelpolis verwyder. 

Die premies vir die Ongeskiktheidsinkomstevoordeel en 
die Vrywillige Ernstige Siekte-voordeel bly onveranderd 
vanaf 1 Julie 2022. 

As u nog nie die Nuusflits gelees het nie, kan u dit op die 
Fonds se webtuiste oopmaak onder “News/Member 
News/2022 Newsflashes”. 
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TWEE 
BYKOMENDE 

GRATIS 
VOORDELE

1. Alle lede het outomaties toegang tot ŉ gratis ondersteuningsdiens, naamlik die Family Assistance Service of 

Reality Access van Sanlam. Dit is ŉ leefstyl- en beloningsprogram wat ontwerp is om u vir ŉ finansieel 

verantwoordelike lewe te beloon en dit rus u toe met die kennis en hulpmiddels wat u nodig het om finansieel fiks 

te word. Die voordele van hierdie program is:

Mediese Bystand in Noodgevalle

Repatriasie- en begrafnis-ondersteuning

Regshulp

Bystand vir trauma, aanranding & MIV 

Afslagkoepons

24 uur per dag nood mediese ondersteuning via Sanlam se 24/7 
hulplyn.

Help u om die begrafnis van ŉ geliefde te reël – insluitend vervoer, 
bystand met die eisproses, advies oor sake soos doodsertifikate en nog 
meer.

Toegang tot regshulp via Sanlam se 24-uur hulplyn, wat bedryf word 
deur kundiges wat gereed staan om u regsvrae te antwoord.

Bystand in die geval van trauma en aanranding sowel as MIV-
ondersteuning indien u dit nodig kry.

Rek u rande met afslagkoepons vir ŉ verskeidenheid kruideniersware.

ŉ Finansiële inhoudsportaal met al die beplanningsriglyne, inligting 
en hulpmiddels wat u nodig het om finansieel fiks te word. 

Daar is 3 maklike maniere om toegang tot hierdie voordele te kry: 

Gaan na . www.sanlamreality.co.za
Teken in deur u ID-nommer te gebruik en begin ontdek die voordele. 

Sanlam se toegewyde oproepsentrum kan lede help om toegang tot die voordele te kry. 
U kan 0860 732 548/9 skakel.

U kan u persoonlike inligting bywerk om toegang tot hierdie eksklusiewe voordele te kry, deur ŉ e-pos te 
stuur na .info@sanlamreality.co.za
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2. Lede wat Fonds-sterftedekking deur Momentum gekies het, het ook toegang tot ŉ gratis voordeel wat 
ondersteuning aan hulle en hul gesin (skoonouers ingesluit) verskaf gedurende traumatiese lewenservarings soos 
sterfgevalle, kaping en seksuele aanranding. 

In die geval van die afsterwe van ŉ geliefde help die 
versekeraar met:
Ÿ Repatriasie – dit verseker dat die afgestorwe lid veilig 

teruggebring word huis toe. Hierdie koste word deur die 
versekeraar gedra.

Ÿ Begrafnishulp – hulp met die begrafnisreëlings vir die 
afgestorwene. Dit sluit nie die betaling van die 
begrafniskoste in nie.

Ÿ Afslag kan by sekere begrafnis- en vervoerdiensverskaffers 
beskikbaar wees.

Ÿ Regsadvies – in die vorm van ŉ regshulp-lyn. 
Ÿ Ontvallingsberading – reël vir telefoniese of persoonlike 

ondersteuning en advies.

In die geval van trauma (kaping of seksuele aanranding) 
help die versekeraar met:
Ÿ MIV-beskermingsdienste (d.i. tot 3 bloedtoetse, ŉ 30-

dae antiretrovirale beginpak, ŉ 7-dae kursus van 
medikasie vir seksueel oordraagbare siektes en ŉ 
nabehoedpil).

Ÿ Mediese nooddienste word gestuur na die plek waar 
die mediese noodgeval is en die beseerde word na die 
naaste mediese fasiliteit vervoer wat die noodgeval 
kan behandel.Die koste van hospitaalsorg is nie 
ingesluit nie.

Ÿ Telefoniese of persoonlike traumaberading en 
ondersteuningsdienste.

Momentum se toegewyde Oproepsentrum besonderhede:

Skakel: 0861 666 111

Hierdie nommer is 24 uur per dag, 365 dae per jaar beskikbaar. ŉ Ander persoon kan ook namens u skakel.

Meer inligting oor hierdie 2 bykomende gratis voordele is beskikbaar op die Fonds se webtuiste by “Benefits” 

/ “Family Assistance Service”.
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DIE TWEEPOT-
STELSEL

Ons het voorheen die Nasionale Tesourie se aankondiging dat die regering aan ŉ “tweepot-stelsel” werk, bespreek. 
Dié stelsel het ten doel om ŉ oplossing te skep vir lede wat in 'n noodgeval toegang tot ŉ gedeelte van hul 
aftreespaargeld wil hê, maar terselfdertyd ook te verseker dat die grootste gedeelte van lede se aftreegeld behoue 
bly. 

Mnr Ismail Momoniat, Adjunk-direkteur-generaal van die Nasionale Tesourie wat as hoof van die Belasting- en 
Finansiële Sektor-beleidsafdeling optree, het onlangs die Vereniging van Pensioenprokureurs toegespreek oor hierdie 
onderwerp. Hy het genoem dat die konsepwetgewing later vanjaar gepubliseer sal word, maar die finale 
inwerkingstelling van die tweepot-stelsel sal waarskynlik tyd neem.

Aftreevoordeleraadgewer / Kliënteskakelbeampte 

Die Fonds se Aftreevoordeleraadgewer, Grant Greenfield, en die Kliënteskakelbeampte, Glenda Kunene, is beskikbaar 
om te help met enige vrae wat u oor die Fonds het.

Hulle kan gekontak word by:

Grant Greenfield 
(Aftreevoordeleraadgewer)

 021 943 5305 
of E-pos: 

support@laretirementfund.co.za

Die Fonds het ŉ WhatsApp-
nommer: 081 806 9959 om 

lede maklike toegang te gee 
om doeltreffend met die 
Fonds te kommunikeer 

gedurende kantoorure (08h00 
tot 16h00, Maandag tot 

Vrydag).

Glenda Kunene 
(Kliënteskakelbeampte) 

081 778 0923 
of E-pos: 

glendak@verso.co.za

Trustees
Mnr DL Carstens (Voorsitter) | Mev M Van Zyl (Ondervoorsitter) | Adv CJ Franken | Mnr J Lawack | Mnr J Jacobs | Mnr WR Meiring  

Mnr S Philander | Mnr JAH van den Berg
Hoofbeampte | Mev IT Hartlief
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