
die volle voordeel daarvan sal 

smaak. Ons is bly saam met 

hulle wat bly is. En ons treur 

oor die emeri� wat steeds 

swaar kry, omdat hulle nie in 

die volle voordele kan deel 

nie. Dit is egter baie goed om 

te weet dat die Raad van 

Trustees ook alles binne hulle 

vermoë doen om diesulkes se 

omstandighede so ver as 

moontlik te verbeter. 

In elk geval: ons het mos almal 

’n nagtegaal in ons hart. Laat 

ons dus sing, al is die koutjie 

nie so waffers nie! 

Pa sou. 

-  Hansie Schutte (Cradock-Oos) - 

Pa – gedurende 1975 oorlede 

– sou vandag tevrede gewees 

het. As predikant het hy 

homself oor baie jare beywer 

vir ’n doelma�ge Predikante- 

en Weduweepensioenfonds 

vir die kerk.  

Self sou hy nie baat by dit 

waarvoor hy hom beywer het 

nie – daar was net te veel 

faktore wat teen hom en baie 

van sy tydgenote getel het:  

▪ Hy het laat in die bediening 

gekom – op 35-jarige 

ouderdom, en daarom sou sy 

min diensjare teen hom tel. 

▪ Dit was bykans onmoontlik 

vir Ma om haar beroep as 

onderwyseres te beoefen: nie 

alleen kon getroude vroue nie 

vaste aanstellings as 

onderwyseresse kry nie, maar 

vir baie gemeentes en 

lidmate was dit ondenkbaar 

dat mevrou-dominee ’n 

professionele beroep sou 

beklee – haar plek was aan 

die sy van haar 

predikantman. 

▪ Die terminale siekte het 

gemaak dat hy op 67 – twee 

maande voor sy dood – moes 

emeriteer – sonder ’n huis. 

Ma moes op 55 uitspring en 

onderwys gee en die vakante 

orrelpos vul. Die karige 

weduweepensioen kon haar 

beswaarlik aan die gang hou 

– en daar was nog ’n seun 

(die uwe) op Kweekskool.  

Toe ek in 1978 in die 

bediening kom, was dit 

steeds ondenkbaar dat Annali 

onderwys sou kon gee – die 

gemeente se verwag�nge was 

net te groot. Dit was eers toe 

die oudste spruit universiteit 

toe is, dat sy kon uitspring en 

help om die pastoriepot aan 

die kook te hou. 

Intussen het die wonderlike 

ding  gebeur dat die Fonds van 

’n vaste voordeelfonds na ’n 

vaste bydraefonds verander is. 

En dit het die situasie van 

leraars wat in die toekoms sou 

a;ree drama�es verbeter. 

Natuurlik is daar emeri� wat 

nie naastenby die volle 

voordeel van die nuwe 

bedeling ontvang nie – hulle en 

hul kerkrade se bydraes tot die 

Fonds is tydens die ou bedeling 

gemaak. En dan is daar die 

middelgroep waarvan ek self 

ook deel is: diegene wat  by 

wyse van spreke wydsbeen oor 

die twee bedelings staan – ons 

ontvang die voordeel van die 

goeie verandering slegs vir die 

laaste paar jaar van ons 

bediening. 

Maar ons moet almal diep 

dankbaar wees vir die 

verandering – en veral dan 

saam met hulle wat sedert die 

verandering in die bediening 

gekom het en in die toekoms 

Dit is vir ons ’n voorreg om die 

volgende pensioentrekkers 

geluk te wens met besonderse 

verjaarsdae gedurende 2013 

gevier: 

Mev AC Cilliers 101 jaar oud 

op 13/07/2013 

Mev R Jasper 100 jaar oud op 

04/11/2013 

Mev M Spies 99 jaar oud op 

14/10/2013 

Mev JC Potgieter 97 jaar oud 

op 22/01/2013 

Mev RJ MaChee 97 jaar oud 

op 29/10/2013 

Mev D Fourie 96 jaar oud op 

11/06/2013 
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Die	Koste	Tameletjie	
“Koste vreet tot 60% van jou a;reegeld weg” – so het Sake24 dit op 11 Julie 2013 uitbasuin.  Die PPF kry dan 

ook dikwels navrae oor die koste betrokke by die NG Kerk in SA se pensioenfonds.  

Kontroleer u koste  
Elke lid van die PPF kan die koste wat maandeliks verhaal word, aanlyn op Alexander Forbes se webblad bekyk.  

Teken aan (“log in”) by hCps://online.alexanderforbes.co.za. Klik op “Investment Values” en dan op 

“Transac�on History”. Die lid se bydrae word ten volle vertoon.  Die werkgewer se bydrae tot a;reevoordele sal 

minder wees as wat die werkgewer werklik oorbetaal het.  Die verskil is tans R1 101,05 per maand. Op die 

19,8% bydraevlak moet die werkgewer R4 784,00 per maand bydra. Die transaksie geskiedenis toon egter net 

R3 682,95.  “Koste” was dus R1 101,05. 

Risikovoordele én administrasiekoste 
Hierdie R1 101,05 bestaan uit twee komponente: risikovoordele (R858,05) en administrasiekoste (R243,00).  Die 

risikovoordele bied aan elke lid ruim ster;e- en ongeskiktheidsvoordele.  (Sien “Wat gebeur as ek te sterwe 

kom” op bladsy 4).  Die werklike administrasiekoste is dus net R243,00 per maand.  Hierdie R243,00 word as 

volg saamgestel: 

1. Alexander Forbes (Administrasiefooi): R37,42 

2. PPF Voorkantoor: R89,50 

3. Simeka (Aktuaris): ±R24,78 

4. PricewaterhouseCoopers (Ouditeur): ±R5,49 

5. Getrouheidswaarborgversekering: ±R1,50 

6. Towers Watson (Beleggings): ±R57,84 

7. Alexander Forbes (Konsultasie): ±R26,48 

Die finale syfer word aan die einde van die jaar aangepas om voorsiening te maak vir die werklike getal lede van 

die pensioenfonds. Hoe minder lede, hoe duurder die koste per lid. Die waarde wat Towers Watson toevoeg, 

kan presies bereken word.  Ins�tusionele beleggingbestuurskostes wat die PPF betaal is baie goedkoper as wat 

�pies deur individue betaal word.  Met ’n fondswaarde van meer as R1,4 miljard, maak die regte advies 

miljoene rande se verskil.  

Goedkoper as die gemiddeld 
Sanlam se 33ste “Annual Benchmark Survey” het in 2013 bevind dat die gemiddelde totale administrasiekoste 

0,9% van pensioengewende inkomste (PGI) beloop.  In 2012 was dit 1,1%.  Vir PPF-lede beloop dit 0,65% vir 

lede op die 21,5% bydraevlak en 0,78% vir dié op die 19,8% bydraevlak.  Indien die gemiddeld van die hele 

fonds bereken word, moet daar in ag geneem word dat daar 15 lede op die  9,8% 

bydraevlak is. Hulle PGI is dus baie laag. 

Pensioengewende inkomste:   R220 139 725,48 

Koste (Ak�ewe predikante): R1 959 608,43 

Persentasie van PGI: 0,89% 

 

Koste word ook soms as ’n persentasie van beleggings uitgedruk  

(Syfers soos op 31 Desember 2012). 

Totale beleggings: R1 394 500 000,00 

Totale koste van PPF: R2 828 211,00 

Persentasie van bates: 0,20% 

 

Dit vergelyk baie guns�g met sambreelfondse wat tot 1.2% van totale 

beleggings as koste verhaal. 

Duurder as sommige fondse 
Die PPF se administrasiekoste word erg nadelig geraak deur die feit dat die PPF 

395 betaalpunte het.  Elke gemeente en instansie het immers sy eie betaalkan- 

toor.  ’n Werkgewer met net een betaalpunt se administrasie is noodwendig heelwat goedkoper. Die PPF het 

dus ’n “voorkantoor” geskep – die kantoor by die NG Kerksentrum in Bellville.  Hierdie kantoor versamel al die 

pensioenbydraes, rekonsilieer dit en betaal dit in globale bedrae aan Alexander Forbes (ons administrateur) en  

Sanlam (ons versekeraar).  Hierdie voorkantoor bied ’n persoonlike, Afrikaanse diens (intredes, uiCredes, 

oorplasings na/van ander sinodale fondse, ongeskiktheid, ster;es, a;rede ondersteuning, ensovoorts) aan lede.  
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BADISA,  31/10/2012 

Ds RH Dick 

NGK:  Stellenbosch-Wes, 30/11/2012 

Ds AC Van Wyk 

NGK:  Vryburg-Noord, 30/11/2012 

Dr SJ Marais 

NGK:  Wellington, 30/11/2012 

Ds GJF Gouws 

Bybelgenootskap, 30/11/2012 

Ds AJ Burger 

NGK:  Die Vleie, 31/12/2012 

Dr F Hanekom 

NGK: Melkbosstrand, 31/01/2013 

Ds PJ Bosman 

NGK: Hermanus, 31/01/2013 

Ds WJ Van Zyl 

NGK: Vergelegen, 31/01/2013 

Ds WDA Nieuwoudt 

NGK: Kammieskroon, 30/04/2013 

Ds JP Bekker 

NGK: Loerie, 30/04/2013 

Ds PL Theron 

Ramot, 30/04/2013 

Ds HF Prins 

NGK: Brackenfell-Proteahoogte, 31/05/13 

Ds JC Symington 

NGK:  Welgemoed, 31/07/2013 

Ds GJ Van Jaarsveld 

NGK:  Somerset-Wes, 31/08/2013 

UITDIENSTREDINGS  

Ds JPN Heenop 

NGK:  S�lbaai, 31/12/2012 

Ds HC Burger 

NGK:  Kuilsrivier-Digtebij, 28/02/2013 

Dr PH Barnard 

NGK:  Paarl-Vallei, 28/02/2013 

Ds MD Burger 

SWD: Sendingkommissie, 31/03/2013 

Ds JS Classen 

NGK:  Oudtshoorn-Park, 31/05/2013 

Ds JG Schuler 

NGK:  Gelo;e, 31/05/2013 

STERFTES : PENSIOENTREKKERS 

Ds PPA Kamfer 

Teologiese Skool Decoligny, 16/09/2012 

Ds JH Engelbrecht 

NGK:  Karasburg, 04/10/2012 

Ds JAdP Esterhuyse 

NGK:  Uitenhage-Winterhoek, 22/11/2012 

Ds JH Gous 

NGK:  Montagu, 20/12/2012 

Ds JR Minnaar 

Bybelgenootskap, 15/01/2013 

Prof PA Verhoef 

Kweekskool Stellenbosch, 18/01/2013 

Ds JE Smit 

NGK:  Robertson-Oos, 21/01/2013 

Ds OJ Van der Walt 

NGK:  Laingsburg, 16/03/2013 

Ds JR Schmidt 

NGK:  Nahoon, 15/04/2013 

Ds SE Dippenaar 

NGK:  Hopefield, 05/05/2013 

Ds DEdT Minnaar 

Cape Pens Reformed Congrega�on, 01/06/2013 

Ds JMC Horn 

Bybelgenootskap, 10/06/2013 

Ds EJ Appies 

VGK:  Steinkopf, 25/06/2013 

Ds GG Nieuwoudt 

Worcester-Noord, 28/07/2013 

STERFTE : AKTIEWE LID 

Ds FE Marais 

NGK:  Ruyterwacht, 25/01/2013 
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AFTREDE – TOT NUWE OPTREDE 
 “A;ree.” “A;ree-ouderdom.” “Pensioenaris.” 

 Vir baie mense iets om na uit te sien. Volop tyd om te bestee aan dit wat jy eintlik wil doen sonder dat jy deur skedules, direk�ewe, 

administrasie en verantwoordelikhede  gejaag en gerat word. Tyd om saam met jou geliefde dinge te doen en te ervaar, om jou kleinkinders 

te geniet en om sommer toegang te hê tot alles waartoe jou pensioenariskaart jou teen afslag toelaat. 'n Lewe teen 'n rus�ger tempo.  

 'n “Welverdiende rus”, dus. Maar nie noodwendig 'n onproduk�ewe, passiewe en onvrugbare roes nie! 

 Ek het emeritaat op 62 in 2004 aanvaar. (Nie afgetree nie – oorlede Pie�e Victor het gesê: “’n Christen tree nooit af nie – hy tree altyd 

op!”) Met die bede: “Here, waar kan ek nou volgende van diens en waarde wees – waar kan ek nou byderhand wees waar U werk?” En ek 

bid dit op grond van die opdrag waardeur die Here my die bediening as predikant ingeroep het: “Waar Ek is, daar sal my dienaar ook 

wees” (Joh. 12:26). Hy het my nog nie toegelaat om myself in 'n gemakstoel te installeer nie. (Dit mag straks later kom wanneer ek nie meer 

die lewenskrag en vermoë het om ak�ef produk�ef te wees nie).  

 My gemeente vertrou toe die bediening aan die bejaardes aan my toe as 'n kontrakpos. En wat 'n ryke bediening! Nie bloot 'n bediening 

van om mense gereed te kry om binnekort hemel toe te gaan nie, maar steeds 'n “Toerus�ngsbediening” (Ef. 4:12) aan 'n taakmag senior 

lidmate met lewenservaring en -wysheid wat vir die Koninkryk van God nog van veel waarde kan wees! Om 

hierdie kosbare mense te laat besef: al is ek nou maar nog net beperk tot my rystoel en/of bed, kan ek steeds 

strategiese diens aan die Koninkryk lewer deur my voorbidding – vir my kinders, kleinkinders, kerk, sending, 

die wêreld … 

 Ja, die gevaar is daar dat mens “uitgerangeer” mag voel uit die hoofstroom van die kerklewe, en dit is 

onvermydelik (en dit mag selfs bydra tot jou sielevrede!) En tog, het ek besluit, om steeds nog 'n “leerling in 

die Koninkryk” te bly, kursusse en seminare by te woon. Soms voel ek so opgewonde oor ontwikkelinge en 

geleenthede in die kerk, dat ek, soos wyle prof Kolie Kotzé, vir die Here wil vra: “Ag Here, maak my tog 

weer 40 jaar jonger!” 

 Bewus van die toenemende beperkinge wat veroudering meebring, is dit my bede om nog diensbaar te bly 

– totdat die Here vir my roep: “Kom, dis nou tjailatyd.” 

 Emile Blommaert 



Ds Bossie Minnaar – Hoo eampte 

Tel: (021) 957 7104 

Faks: 086 524 7132 

E-pos: bossie@kaapkerk.co.za  

  

Kenny Raats 

Bestuurder: Menslike Hulpbronne en Pensioenfondse 

Tel: (021) 957 7105 

Faks: 086 524 7132 

E-pos: kraats@kaapkerk.co.za 
  

Elodie van der Walt – Administra�ewe Beampte 

Tel: (021) 957 7115 

Faks: 086 524 7153 

E-pos: pensioen@kaapkerk.co.za 
  

Stephanie van der Merwe – Rekenmeester 

Tel: (021) 957 7116 

Faks: 086 584 4943 

E-pos: svdmerwe@kaapkerk.co.za 
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Wat gebeur as ek te sterwe kom? 

Kontakbesonderhede  

van die Pensioenkantoor: 

Predikante Pensioenfonds 

Privaatsak X8 

BELLVILLE 

7530 

 

021-957-7115 
 

 

’n PPF-lid skakel onlangs baie benoud:  Wat gebeur as ek sterwe? 

Die Pensioenkantoor wou eers reageer met “u word begrawe...”, 

maar besef gelukkig betyds dat die vraag eintlik gaan oor waCer 

voordele betaalbaar is. Ak�ewe lede (dit wil sê predikante wat 

nog nie afgetree het nie), se gades* kry vier soorte hulp.  [*Om 

dit eenvoudig te hou, word die voorbeeld gebruik van ’n manlike 

getroude predikant, wie se vrou en twee skoolgaande kinders 

hom oorleef.]  

Kontant – R1 794 060 
Die addisionele groepversekering by Sanlam betaal R1 196 040  

Dit kan binne sowat �en werksdae geskied vanaf die datum dat 

die PPF die doodser�fikaat en die naasbestaande se 

bankbesonderhede ontvang het.  Die bedrag is belas�ngvry 

indien die werkgewer, soos jaarliks per omsendbrief verduidelik, 

die nodige byvoordeelbelas�ng maandeliks in berekening 

gebring het. Die Fonds se enkelbedrag betaal R598 020 – ook 

belas�ngvry – uit.  Dit neem so ’n bietjie langer om hierdie 

bedrag te kry.  Hierdie kontantbedrae is nie deel van die 

oorledene se boedel nie.  Dit word dus aan die eggenote 

uitbetaal ongeag of die boedel afgehandel is. 

Fondskrediet – ±R2 500 000 

[Let wel: Hierdie syfer sal vir elke lid anders wees. Dit hang af 

van die aantal jare in die fonds, die bydraevlak, addisionele 

betalings, ensovoorts. Die gemiddelde lid (± 56 jaar oud met 30 

jaar ononderbroke diens, vir 2-3 jaar op die 19,8% bydraevlak en 

100% in die langtermynportefeulje) se fondskrediet kan 

ongeveer R2,5 miljoen beloop.] 

Hierdie volle fondskrediet (opgelope waarde in die 

Pensioenfonds) word aan die naasbestaande uitbetaal.  Die PPF 

se komitee vir ster;evoordeelbepalings moet ’n ondersoek doen 

na die afgestorwe lid se aZanklikes en genomineerdes en maak 

dan ’n aanbeveling aan die PPF-Trustees vir die uitbetaling van 

die fondskrediet.  Die fondskrediet word maandeliks op datum 

gebring deur die fonds se administrateur (Alexander Forbes).  

Die nuutste fondskrediet is deurlopend by die Pensioenkantoor 

beskikbaar en ook op AF Aanlyn. Lede word versoek om seker te 

maak dat hul benoemings gereeld opgedateer word. 

Pensioen –  R9 967 per maand 
Die eggenote kry vir die res van haar lewe ’n maandelikse 

pensioen – bo en behalwe die kontant en fondskrediet. Die 

pensioen is tans R9 967 per maand.  Elke aZanklike kind (jonger 

as 18) kry ook ’n pensioen van R1 993,33 per maand – totdat die 

kind 18 is. ’n Weduwee met twee aZanklike kinders sal dus 

R13 953,67 per maand ontvang.  Hierdie pensioen word jaarliks 

aangepas.   

Onderriggelde – R38 000 per jaar per student 
Ingesluit in die groeplewensversekeringspremie is die Universele 

Opvoedingsbeskermer-voordeel wat die familie beskerm teen 

uitgawes ten opsigte van kinders se opvoeding by universiteite/ 

tegnikons na die dood van ’n lid. Die voorwaardes, maksimum 

waardes, tydperke en kwalifiseringsvereistes word volledig 

uiteengesit in die polisdokument.  Dit kan by die Pensioenkantoor 

aangevra word en is ook op die PPF se webblad beskikbaar. 

Hierdie illustrasie is slegs ‘n opsomming van die voordele en 

vervang nie die reëls van die PPF of die bepalings van die 

versekeraars (waar van toepassing) nie. 

Ongeskiktheidsvoordele 
Indien die lid jonger as 60 is en medies ongeskik raak – en die 

ongeskiktheid deur die versekeraar erken word – kan die lid ’n 

maandelikse ongeskiktheidsvoordeel van R15 458 per maand 

ontvang.  Die enkelbedrag, uit die Groepskema, beloop maksimum 

R897 030.  Ongeskiktheidsvoordele is onderhewig aan streng 

voorwaardes.  Kry volledige dokumentasie in dié verband by die 

pensioenkantoor. 

Gadeversekering (indien van toepassing) 
Indien ‘n ak�ewe lid se eggenote te sterwe kom, word R250 000 

aan die lid uitbetaal. 



INDIEN EK NIE MEER HIER IS NIE… 
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Die dood van ’n geliefde kan ’n emosioneel ontwrigtende ervaring vir almal wees.  In dié tyd van hartseer is dit moeilik om 

aandag te gee aan die besonderhede wat noodsaaklik is vir die vinnige en doeltreffende bereddering van die oorledene se 

boedel.  Gebruik die volgende lys van dokumente en inlig�ng as ’n riglyn in die geval van ’n ster;e: 

 

� Laaste ondertekende en oorspronklike testament (of besonderhede van waar dit verkry mag word) 

� Oorledene se iden�teitsdokument 

� Doodser�fikaat 

� Huwelikser�fikaat 

� Huweliksvoorwaardekontrak (indien van toepassing) 

� Naam en ster;edatum van gade wat eerste gesterf het (indien van toepassing) 

� Egskeidingsho\evel en skikkingsooreenkoms (indien van toepassing) 

� Afskri;e van iden�teitsdokumente van alle erfgename 

� Afskri;e van huwelikser�fikate van alle erfgename 

� Naam en adres van oorledene se werkgewer (verskaf salaris/personeelnommer) 

� Pensioennommer en naam en adres van a;reefonds 

� Lidmaatskapnommer van mediese fonds en naam en adres van mediese fonds 

� Inkomstebelas�ng-verwysingsnommer en kantoor waar oorledene geregistreer is 

� Titelaktes van eiendomme/deel�telaktes/tyddeelser�fikate of besonderhede van waar dit verkry mag word 

� Huurkoop- en huurkontrakte 

� Vuurwapenlisensies 

� Voertuigregistrasieser�fikate 

� Aandeleser�fikate 

� Kollek�ewe beleggingser�fikate (voorheen bekend as effektetrusts)  

� Ser�fikate van enige deelnemingsverbande 

� Vaste deposito verbande 

� Enige ander beleggingser�fikate 

� Huidige tjekboek 

� Skuldbewyse 

� Kredietkaarte en ander bankkaarte 

� Lewensversekeringspolisse en uiCree-annuïteite 

� KorCermynpolisse 

� Besonderhede van enige veilige bewaring by banke 

� Enige ander �telaktes waarin die oorledene belange gehad het 

� Besonderhede van borgverplig�nge 

� Spaarboekies (let asseblief daarop dat alle bankrekeninge bevries word in die geval van dood) 

� Alle rekeninge wat deur die oorledene verskuldig is of besonderhede daarvan 

In jou beplanning moet jy oppas om roekeloos konserwaFef te wees.   

Indien jy 55 is, is jou lewensverwagFng nog 30 jaar en jou beleggingstermyn dus ook! 

- Ronald King (PSG Wealth) - 



 

AFTREEBEPLANNING 
A;reebeplanning kan in drie (3) stadiums verdeel word: 

Beplanning voor a=rede  /  Beplanning met a=rede  /  Beplanning na a=rede 

 

Voor a;rede moet seker gemaak word dat genoeg geld opsy gesit en die regte 

beleggingsprodukte gekies word (risiko en opbrengs). 

Met a;rede moet weer verseker word dat die regte keuses vir die beleggingsproses 

gemaak word om belas�ng tot die minimum te beperk en a;rede so gladweg as 

moontlik te laat verloop. 

Na a;rede moet weer besin word oor die manier waarop geld belê moet word, asook 

hoeveel onCrek kan word. 

Veral leraars wat 57 jaar en ouer is, moet kyk en seker maak dat 

hul beleggingstrategie nou reeds belyn word met ‘n moontlike 

produk (versekerde pensioen of lewende annuïteit) wat hulle by 

a;rede kies. 

‘n Finansiële raadgewer kan jou help om seker te maak dat jy goed 

beplan vir ’n gemaklike a;rede.  Begin nou al bou aan dié 

belangrike verhouding. 
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Swak besluite 
Sanlam se jongste Benchmark-

peiling wys waCer foute mense 

maak wanneer dit kom by 

a;reebeplanning. 

 
7%  van  die salaris word gespaar.  

Die ideaal is 15%. 

 
90%  werknemers  gee nie 

genoegsame aandag aan 

a;reebeplanning nie. 

 
56%  begin te laat om te spaar. 

 
62% belê nie weer hulle  

a;reegeld by bedanking nie. 

Werklikhede 
 

 

 

 

51%  van Suid-Afrika se pen-

sioentrekkers kan nie al hulle 

verplig�nge nakom nie. 

 

 

 

33%  pensioentrekkers het 

steeds skuld nadat hulle ophou met 

werk. 

 

 

 

62%  sal jongmense aanraai om 

vroeg te begin spaar met die oog op 

a;rede. 

 

 

 

33%  pensioentrekkers het nie 

genoeg geld om hulle mediese 

uitgawes na te kom nie. 

Lede van die PPF word uitgenooi om die webblad by www.ppIaapkerk.co.za te besoek.  Vir die Pensioenkantoor om ‘n nog 

beter produk/diens daar te stel, verlang ons graag kommentaar/terugvoer en inseCe van die lede af.  Dit sal ons help om lede 

se behoe;es aan te spreek en ons kommunikasie te verbeter.  Ons hoor graag van ons lede en dit sluit die pensioentrekkers in! 

Sedert die Kerkorde (2011) gewysig is en die Predikante Pensioenfonds reëls 

aangepas is om voorsiening te maak vir lidmaatskap van leraars wat in vaste 

termynposte aangestel word, het daar in die kort tydsbestek reeds 9 sodanige 

leraars tot die PPF toegetree. 

Lidmaatskap aan die PPF is voortaan verpligtend vir vaste termynpos leraars wat vir 

’n termyn van 12 maande en langer aangestel word. 

VASTE TERMYNPOS LERAARS 

VERBETERING VAN PREDIKANTE SE BYDRAEVLAKKE 

Sedert 2009 is skrywes aan lede, gemeentes en deelnemende sinodes versprei 

waarin betrokkenes aangemoedig is om op ’n hoër bydraevlak (19,2%) by te dra.  

Die reaksie sedertdien was oorweldigend en 74,3% van die ak�ewe lede het tot 

op datum reeds na ’n hoër bydraevlak geskuif. 

Die 446 lede wat op die 19,2% of die 21,5% bydraevlak is, se a;reevoordele sal 

voor die hand liggend meer guns�g by a;rede wees. 

A^_`aba cada: Bedfgahcg^ i`_aajka__`jl maf S`jnda 

Sinodale Gebied 9.8 12.1 14.5 16.8 19.2 21.5 Totaal 

Wes-en-Suid-Kaap 10 2 0 31 205 125 374 

Oos-Kaapland 2 0 2 48 24 23 99 

Noord-Kaapland 1 1 0 36 20 10 68 

KwaZulu-Natal 2 1 0 17 14 25 59 

Totaal 15 4 2 132 263 183 600 



SMS kodes (soos LOL en BTW) is ontwikkel om kommunikasie te 

versnel. 

Nou is daar spesiale kodes vir seniors: 

BDD  = By die dokter 

BVSB  = By vriend se begrafnis 

BDR  = Bring die rystoel 

KWS  = Kry weer sooibrand 

SG  = Skryf groter 

MWG  = Maag werk goed 

IJGA  = Is jou gehoortoestel aangeskakel? 

MGPBL  = Moet gaan, pasaangeër se baCery laag 

MGPBW  = Moet gaan, purgasie begin werk 

WPEA  = Wat praat ek alles? 

WWW  = Waar was ek nou weer? 

’n Argeoloog is die beste man wat ’n vrou kan hê:  hoe 

ouer sy word, hoe meer stel hy in haar belang. 

- Anoniem - 

HUMOR 

’n Vrou (kom ons los maar die naam!) vertel van ’n senior moment: ’n Paar dae gelede het ek na afloop van ’n vergadering in ’n hotel 

desperaat na my motorsleutels gesoek. Hulle was nie in my handsak nie. ’n Vinnige soektog in die lokaal het ook niks opgelewer nie. 

Skielik het ek besef dat ek hulle in die motor gelos het. Waansinnig het ek na die parkeerplek gestorm.  

My man was al by tye baie kwaad omdat ek die sleutels in die aansiCer los. My teorie is die beste plek om sleutels nie te verloor nie, is 

om hulle in die aansiCer te los. My man se teorie is dat die motor gesteel kan word. Toe ek deur die deur van die parkeergarage bars, 

ek het tot 'n skrikwekkende gevolgtrekking gekom. Sy teorie was reg. Die parkeerplek was leeg! 

Ek het dadelik die polisie gebel. Ek het hulle van my ramp vertel en bely dat ek die sleutels in die motor gelos het en dat dit gesteel is.  

 Toe het ek die moeilikste oproep van almal gemaak: “My liefie,” het ek gestamel, ek noem hom altyd “my liefie” in tye soos hierdie. 

“Ek het my sleutels in die motor gelos en dit is gesteel.”  

 Daar was ’n paar oomblikke van s�lte. Ek het gedink dat ek die oproep verloor, maar toe hoor ek sy stem. “Maak jy dalk ‘n grap?” blaf 

hy, “ek het jou afgelaai!” 

 Nou was dit my beurt om s�l te bly. Na ’n rukkie sê ek skaam:  “Wel, jy kan my nou maar kom haal.” 

Hy antwoord: “Ek sal, sodra ek hierdie polisieman kan oortuig dat ek nie jou motor gesteel het nie!” 
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Dominee is besig om die 10 gebooie met die 

Sondagskoolklas te behandel en spesifiek die gebod “Jy 

mag nie steel nie.” 

Hy vra toe die klas: “Wat sou die koekblik in die spens vir 

julle sê as dit kon praat?” Pie�e steek sy hand op en sê: 

“Laat die kindertjies na my toe kom en verhinder hulle 

nie!” 

"Liefie," sê die man vir sy vrou, "ek het 'n pêl oorgenooi 

vir aandete."  

"Wat?" gil sy. "Kyk hoe lyk hierdie plek. Ek was nie 

winkel toe nie, ek het nog nie skoCelgoed gewas nie en 

het defini�ef nie nou tyd om een of ander fancy ete te 

maak nie." 

"Ek weet," sê hy.  

"Nou hoekom het jy die ou dan genooi?"  

"Want die arme drommel dink daaraan om te trou..." 

’n Dame met ’n sekere kleur hare gaan Binnelandse Sake 

toe om 'n sterfgeval te registreer. 

Klerk: Wat is die oorledene se naam? 

Dame: Petrus Johannes Botha. 

Klerk: Geslag? 

Dame: Nee, darem nie, hy’s in sy slaap dood! 

VIR DIE JONGER LEDE 

Hulle sê mos as jy nie sterk is nie, moet jy slim wees.  Dieselfde beginsel geld by welvaartskepping.  Jy hoef nie ryk te wees 

om welvaart te bou nie, maar jy moet vroeg begin, want wat jy in jou 20’s nalaat om te doen, kan jy nie weer inhaal nie. 

Hoekom? 

Die uitwerking van saamgestelde rente oor tyd is die agste wonder van die wêreld, het Albert Einstein glo gesê. 

INFLASIE 
Wanneer jy jou geld oor ’n lang termyn 

wil belê, moet jy dit so belê dat die 

opbrengskoers wat jy kry, inflasie klop. 

1,4 Maande 

Uit navorsing blyk dat Suid-

Afrikaners net genoeg spaargeld 

het om ’n finansiële krisis van 

gemiddeld 1,4 maande te oorleef. 

Soveel het jy nodig… 

Jaarlikse inkomste x 15  

= A;reekapitaal benodig. 



Ons gee graag erkenning aan Simeka Konsultante & Aktuarisse vir hulle gewaardeerde 

borgskap van hierdie Pensioen Nuusbrief. 

 

 

 

 

Ons beleef tans buitengewone onseker tye in die markte.  Meegaande grafiek toon hoe die mark binne maande kan 

wissel van ’n sterk posi�ewe opbrengs net om weer in die volgende maand ’n groot verlies aan te teken.  

Die Langtermynportefeulje het in 

Mei 2013 ’n opbrengs van 6,53% 

gehad.  In Junie 2013 was die verlies 

4,21%.  In Februarie 2009 is ’n 

rekord verlies van 7,46% 

aangeteken. In Julie 2009 is die 

rekord opbrengs van 7,16% (vir die 

maand!) aangeteken. 

Die PPF werk met ’n langtermyn 

doelwit.  Die Langtermynportefeulje 

wil oor die langtermyn (oor ten 

minste agt jaar gemeet) inflasie met 

5% (na koste) oor enige agt jaar 

periode oortref. Dit beteken dat die 

Fonds oor korter tydperke ’n kleiner 

opbrengs of selfs ’n verlies kan aanteken – maar die gemiddelde opbrengs oor ’n rollende agt jaar probeer inflasie met 5% 

oortref.   

Lede van die PPF het ’n keuse om na die konserwa�ewe of die inkomstebeskerming portefeulje oor die skakel.  Die 

grafiek wys dat die konserwa�ewe portefeulje minder ekstreem wissel van maand tot maand in vergelyking met die mark.  

Die inkomstebeskermer is baie stabiel, maar bied ’n lae opbrengs.  

Onstabiele	markte	

 

As jy skielik beleggingsbesluite moet begin neem of by ouderdom 57 uit die verstek lewensfasemodel (PPF 

beleggingskeuse) wil uitbeweeg, kry hulp by ‘n finansiële beplanner. 

Waar kry ek ’n finansiële beplanner?  Vra jou vriende of hulle iemand reeds gebruik en kan aanbeveel.  Indien jy nie daar 

geholpe raak nie, gaan na die webblad van die Ins�tuut vir Finansiële Beplanning (FPI) by www.fpi.co.za.  Dit word sterk 

aanbeveel dat jy net met ’n finansiële beplanner werk wat by die FPI geregistreer is. 

As jy iemand se naam het, kan jy na die Raad op Finansiële Dienste se webblad (www.fsb.co.za) gaan om te sien vir waCer 

kategorieë van advies daardie persoon geregistreer is. 

Vertrou ook jou ins�nk – as jy ongemaklik voel, vra vrae totdat jy gemaklik voel of loop weg.  Die persoon met wie jy werk, 

moet vir jou alles op skrif gee en dit moet op so ’n manier verwoord wees dat jy presies weet waar jy staan en wat dit jou 

gaan kos.  As jy nie gemaklik is oor die kostestruktuur of die deursig�gheid daarvan nie, is dit ’n rooi vlag. 

Verskillende kostestrukture maak ook vir verskillende behoe;es van kliënte sin – beding dus vir ’n gepaste tariefstruktuur 

vir jou spesifieke omstandighede en behoe;es.  Jy hoef nie voorgeskrewe maksimum tariewe te betaal nie! 

Die Pensioenkantoor beveel aan dat jy meer as een mening kry.  Wees versig�g 

vir persone (“adviseurs”) wat vir jou sê:  “Ek gaan na jou kyk, jy hoef oor niks 

bekommerd te wees nie, vertrou my, teken hier.” 

Goeie adviseurs met kundigheid en integriteit gee vir hul kliënte die volledige 

inlig�ng, met ’n aanbeveling wat hy/sy dink die regte besluit is, sodat die kliënt 

die finale besluit neem. 

Daar is dus nie so iets soos “jy moet nou teken, anders gaan jy jou kans verbeur 

nie”.  Onthou die goue reël:  As iets te goed klink om waar te wees, is dit! 

WAAR KRY EK HULP MET ADVIES? 

 Hierdie Pensioen Nuusbrief is deur Copytype gedruk.  Ons opregte dank aan 

hulle vir hulle betrokkenheid en ondersteuning. 

 

B L A D S Y  8  


