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APRIL 2013Amptelike nuusbrief van die Verso Sambreel Aftreefondse

LIEWE LID
Dit is ongelooflik hoe vinnig tyd verbygaan – ons is 
reeds in die 2de kwartaal van 2013! Die Fondse het 
gedurende die laaste jaar ’n kompetisie geloods om 
lede aan te moedig om hulle besonderhede op datum 
te hou. Baie dankie aan almal wat deelgeneem het. 

In hierdie nuusbrief sal ons terugvoer gee oor die Fondse 
se beleggingsopbrengste. Die Raad van Trustees hou 
die opbrengste van die beleggingsportefeuljes fyn 
dop om te sien hoe dit met die Fondse se maatstaf 
en soortgelyke belegginsportefeuljes in die industrie 
vergelyk. Hulle hersien ook die beleggingsbeleid om te 
verseker dat dit met die Fondse se beleggingsdoelwitte 
ooreenstem. As gevolg van hierdie proses het die 
Raad van Trustees besluit om een van die portefeuljes 
te vervang. Die betrokke werkgewers wat in hierdie 
portefeulje belê, sal binnekort meer inligting oor 
hierdie besluit ontvang. 

‘n Reeks interessante artikels en inligting is op 
die Fondse se webblad (www.vurf.co.za) geplaas 
vir kennisname en onderrig. Daar is inligting oor 
Pensioenfondsbelasting, die Fondse se gedragskode 
en die kommunikasiebeleid in die “Fonds”- en “Lid”-
afdelings op die tuisblad. 

Laastens moet lede onthou om hulle spaargeld vir 
aftrede gereeld te hersien, en om 
geld by hul neseier te voeg waar 
nodig. Ouderdom bekruip ons almal, 
en baie lede is later spyt dat hulle 
nie meer vir aftrede gespaar het nie. 

Lees lekker verder!
Brenda Krummeck, Hoofbeampte

Vir verdere 

beleggingsnuus 

besoek 

www.vurf.co.za

FinScope Suid-Afrika het onlangs in ‘n opname 
rapporteer dat die helfte van werkende Suid-
Afrikaners bekommerd is dat hulle nie genoeg 
geld vir aftrede het nie, en 83% van Suid-
Afrikaners het geen voorsorg vir aftrede getref 
nie. 

Die Spaar- en Beleggingsmonitor van Ou Mutual 
het getoon dat 44% van Suid-Afrikaners geen 
spaargeld vir aftrede het nie (soos pensioen- 
en  voorsorgfondse of aftree-annuïteite). Baie 
ander Suid-Afrikaners het aanvaar dat hulle na 
aftree-ouderdom sal moet aanhou werk om 
kop bo water te hou. 

Hierdie is net party van die vele statistieke oor 
Suid-Afrikaners se houding teenoor spaar vir 
aftrede - of die gebrek daaraan! Wat kan VURF-lede doen om hierdie mistroostige vooruitsigte te vermy? 
Daar is hoop ... 

1. DIE BEDRAG WAT JY MAANDELIKS SPAAR
Bydraes tot jou Fonds word as ‘n persentasie van jou pensioengewende salaris bereken. Jou 
pensioengewende salaris is nie altyd jou volle salaris nie, wat beteken dat jou bydraes op ‘n laer 
salarisbedrag bereken word. Hoe meer jy kan bydra, hoe groter sal die verwagte voordeel by aftrede wees. 
Lede van ‘n pensioenfonds of voorsorgfonds moet dit oorweeg om soveel as moontlik by te dra. 

Wat moet jy doen? Oorweeg dit om jou bydraes tot die Fonds te vermeerder indien jy nog nie die hoogste 
bydraevlak wat die Fonds bied, bereik het nie. 

2. DIE TYDPERK WAARIN JY SPAAR
Hoe langer jy tot ‘n pensioen- of voorsorgfonds bydra, hoe groter sal die verwagte voordeel by aftree-
ouderdom wees. Vir elke 10 jaar wat jy uitstel om te spaar vir aftrede sal die bydrae wat jy nodig het om 
gemaklik af te tree, verdubbel!

HET JY GEWEET? As jy jou spaargeld vir aftrede in kontant laat uitbetaal wanneer jy van werk verander 
(voor aftrede), eindig jy die spaartydperk en moet jy van vooraf in ‘n nuwe fonds begin spaar. 

Wat moet jy doen? Lede word aangemoedig om nie hulle fondsvoordele by diensverlating in kontant te 
neem nie, maar om die voordeel na ‘n bewaringsfonds, aftree-annuïteit of na die nuwe werkgewer se pen-
sioen-  of voorsorgfonds oor te dra vir gebruik by aftrede. Die oordrag is belastingvry (behalwe die oordrag 
vanaf ‘n pensioenfonds na ‘n voorsorgfonds). Op hierdie manier hou jy aan om te spaar vir aftrede. Praat 
altyd eers met ‘n finansiële adviseur oor die opsies wat aan jou beskikbaar is. 

3. BELEGGINGSOPBRENGS
Hoe hoër die opbrengs/groei van jou aftree-spaargeld is, hoe groter sal die verwagte aftreevoordeel wees. 
Dit is egter belangrik om die risikos wat by hoër opbrengste betrokke is, te oorweeg. Verso Sambreel-
Aftreefondse se Raad van Trustees monitor en hersien voortdurend die beleggingsbestuurders en -porte-
feuljes. Spesifieke portefeuljes word uitgesoek waaruit die werkgewer en lede (indien beleggingsopsies 
beskikbaar is) die mees toepaslike beleggingsportefeulje kan kies. 

Watter rol speel jy in die proses? Geen. Die Raad van Trustees en die Werkgewersbestuurskomitee kies 
die beleggingsportefeuljes. 

SPAAR VIR AFTREDE

Het jy geweet? Jy 

kan nou jou Fondswaarde 

via SMS ontvang – maak 

asseblief seker dat ons wel 

u selfoonnommer het.

Verskeie nuwe dokumente is op die Fonds se webblad, 
www.vurf.co.za 
gepubliseer.
Die Raad van Trustees 
gebruik die webblad 
om inligting oor 
aftreefondse, en 
spesifiek die VURF-
fondse vir lede beskikbaar te stel.  
Die jongste inligting wat op die webblad gepubliseer is, 
is:
• Pensioenfondsbelasting
• Die Raad van Trustees se gedragskode
• Die Raad van Trustees se kommunikasiebeleid
• Lidvoordeelboekies
Besoek asseblief www.vurf.co.za vir bogenoemde en 
ander interessante inligting. 

LEDE, NEEM ASB KENNIS!

vervolg op agterblad



VRYWARING: Ons het ons bes gedoen om te verseker dat die inligting in hierdie nuusbrief korrek is. Die nuusbrief is slegs vir inligtingsdoeleindes en die Fonds of sy raadgewers kan nie aanspreeklik gehou word vir enige verlies of skade 
wat as gevolg van enige onakkurate beriggewing gely word nie.

APRIL 2013Amptelike nuusbrief van die Verso Sambreel Aftreefondse

RAAD VAN TRUSTEES: Me W Parker (Onafhanklike Trustee en Voorsitter), Mnr S Kennard (Verso-aangestelde Trustee), Mnr W Rossouw (Onafhanklike Trustee), Mnr R Wentworth (Verso-aangestelde Trustee), 
Mnr W Breytenbach (Verso-aangestelde Trustee), Mnr E Thomson (Verso-aangestelde Trustee), Me Brenda Krummeck (Hoofbeampte)

KONTAK BESONDERHEDE:  Belmont Office Park, Twiststraat, Bellville, 7530 • Posbus 4300, Tygervallei, 7536  • Telefoon: 021 943 5300 • Faks: 021 917 4600 • E-pos: info@vurf.co.za 
webblad: www.vurfco.za

O
N

TM
O

ET
 D

IE
 N

U
W

E 
H

O
O

FB
EA

M
PT

E Brenda Krummeck het in Februarie 
1981 by Alexander Forbes in Port 
Elizabeth aangesluit, waar sy met 
versekerde fondse sowel as fondse wat 
privaat geadministreer word, gewerk 
het. Aan die einde van haar tydperk by 
Alexander Forbes was sy die Direkteur 
van Administrasie vir die kantore in Port 
Elizabeth en Oos-Londen. 

Sy het Kaapstad toe getrek en het 
in 1996 by Old Mutual aangesluit as 
‘n administrasiekonsultant met ‘n kliënteportefeulje. Sy het later 
die volle werknemervoordele-konsultasierol vir hierdie portefeulje 
oorgeneem. 

In 1999 het sy by die Kaapse Gemeenskaplike Pensioenfonds 
begin werk as die Hoof van Administrasie. Sy was betrokke by 
die administrasie se oorskakeling van ‘n self-geadministreerde 
pensioenfonds na ‘n privaat-geadministreerde maatskappy, naamlik 
Verso Finansiële Dienste.

Gedurende die herstrukturering van die besigheid in 2000 is sy as die 
Senior Direkteur van die Regs- en Tegniese Departement aangestel.  

Brenda is ‘n lid van die Financial Planning Institute (FPI), IPEBLA 
(International Pension & Employee Benefits Lawyers Association), 
die Principal Officers’ Association (POA) en die Pension Lawyers’ 
Association (PLA). Sy is ook die nasionale president van die PLA 
bestuurskomitee. 

4.   KOSTE BETAALBAAR VIR 
     BELEGGINGS/PENSIOENFONDS-
    BESTUUR/VERSEKERING
Fooie word betaal vir die administrasie en 
bestuur van pensioen- en voorsorgfondse. 
Premies vir polisse vir sterfte-, 
ongeskiktheids-, begrafnis- en ander 
versekeringsvoordele moet ook betaal 
word, waar van toepassing. Die Raad van 
Trustees en Werkgewersbestuurskomitee 

is daarvoor verantwoordelik om kostes so laag as moontlik te hou, sonder om 
goeie diens prys te gee.  

Is jy verantwoordelik vir die fooie? Nee. Die Raad van Trustees en 
Werkgewersbestuurskomitee hanteer die fooie. 

Dit is duidelik uit die inligting hierbo dat ‘n lid sy of haar spaargeld vir aftrede kan 
beheer deur die bydrae tot die Fonds te vermeerder, asook deur die voordele 
tot aftrede te bewaar. Lede word aangemoedig om nie hulle fondsvoordele in 
kontant te neem wanneer hulle die werkgewer (voor aftrede) verlaat nie. 

Wat moet ek doen?

• Praat met jou werkgewer oor die verhoging van jou bydrae

•  Praat met ‘n geakkrediteerde finansiële beplanner oor hoe jy jou voordeel 
belastingvry na ‘n bewaringsfonds of aftree-annuïteit kan oorplaas wanneer 
jy van werk verander.  

vervolg van voorbladSPAAR VIR AFTREDE

PORTEFEULJES Februarie
2013 3 mde 1 jaar 3 jare 5 jare

Investment Solutions Performer -0.20% 5.64% 21.23% 16.86% 11.53%

Maatstaf -0.76% 5.16% 19.81% 16.14% 10.92%

Investment Solutions Spectrum -0.67% 5.16% 19.92% 16.00% 10.27%

Maatstaf -0.66% 4.96% 19.58% 16.07% 10.46%

Verso MET Balanced Growth -1.32% 4.28% 13.22% 12.91% 10.96%

Investment Solutions Stable Focus -0.45% 2.37% 10.77% 9.58% 10.56%

Maatstaf CPI+4% 0.62% 1.74% 9.37% 9.09% 9.90%

Verso MET Secure Growth -0.48% 3.20% 12.35% 10.88% 10.41%

Maatstaf CPI+3% 0.54% 1.50% 8.37% 8.09% 8.90%

Sanlam Monthly Bonus 1.37% 3.86% 11.43% 9.91% 8.38%

Verso MM Money Market 0.42% 1.35% 5.77% 6.29% n/a

HOE HET JOU FONDS PRESTEER?
NOTAS:

1.  Alle opbrengste is tydsgeweeg en word bruto van 
beleggingsbestuursfooie gekwoteer.

2.  Die Sanlam Maandelikse Bonusfonds se bonusse is netto van 
waarborg en bruto van beleggingsbesuursfooie.

3.  Beleggingsopbrengste vir periodes langer as 12 maande word 
as ’n opbrengs per jaar aangedui.

4.  Ons het sorg aan die dag gelê om te verseker dat die inligting 
in hierdie opsomming korrek is.  Die opsomming is slegs vir 
inligtingsdoeleindes en die Fonds of sy raadgewers kan nie vir 
enige verlies of skade as gevolg van enige onakkuraathede 
aanspreeklik gehou word nie.

5.  Verso Multi-bestuurder fondse word deur CISCA gereguleer en 
dus moet alle opbrengste netto van fooie gepubliseer word. 
Die bruto opbrengste wat Verso Multi-bestuurder vir hierdie 
opsomming voorsien het, is ‘n geskatte berekening en nie die 
werklike bruto opbrengste nie.

Baie lede het hulle besonderhede aan die einde van 2012 opdateer. Ons het ‘n 
trekking gehou met al die name van die lede wat hul besonderhede opdateer 
het, en ons wil graag die volgende wenners gelukwens:

1ste Prys – R1 000: Khanyile Yakobi van DJ Bosman Transport (Pty)Ltd 

2de Prys – R500: Phumza Sidingama van Entilini Operations (Pty)Ltd

3de Prys – R500: Caslyne Witbooi van Coremax Business Group

HOU JOU BESONDERHEDE OP DATUM 

Die Fonds se voordeleboek is beskikbaar op 
die webblad:

www.vurf.co.za

FONDSVOORDELE VIR
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