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“Om geld uit jou 

aftreespaargeld te 

onttrek, is soos om 

’n lening by jou 

toekomstige self te 

maak, teen ’n baie 

hoë rentekoers en 

met geen voor-

neme om jouself 

ooit terug te betaal 

nie.” 

-Mayuri Reddy van  

Sanlam - 

In ’n persoon se 40 jaar van werk is 

deurlopende aftreebeplanning belangrik 

om te verseker dat jy deur jou hele 

loopbaan met al die veranderinge op koers 

bly oor waar jy met jou pensioen teen die 

dag van aftrede wil wees.  Dit is ook 

belangrik om die voordeel van 

saamgestelde opbrengs oor hierdie tyd te 

benut.  Om die maksimum voordeel te 

benut moet jy seker maak dat jou 

aftreegeld voldoende blootstelling kry aan 

verskillende bateklasse: aandele, 

genoteerde eiendom, effekte, kontant en 

buitelandse fondse.  Hoe verder jy van 

aftreedatum is, hoe groter kan jou 

blootstelling aan die meer aggressiewe 

bateklasse soos aandele en eiendom wees. 

 

Gewoonlik wanneer ’n werknemer 

aftreedatum nader, wonder hulle of hulle 

nie die aftreefondswaarde meer moet 

beskerm nie en die geld in konserwatiewe 

beleggingsfondse moet oordra nie.  Wat die 

kliënt in gedagte moet hou, is dat die 

aftreegeld, die lid en sy gade se aftreefonds 

is.  Die feit dat hy nou “twee jaar van 

aftrede” is beteken nie dat sy 

beleggingstermyn nou net twee jaar is nie, 

want die moontlikheid is groot dat hy en sy 

gade nog 20 jaar daarna kan lewe.  Die 

beleggingstermyn waarna hy nou moet kyk, 

is minimum 20 jaar na aftrede op ouderdom 

65 jaar. 

 

Sou die lid en sy gade verseker weet dat 

hulle nog net vir vyf jaar na aftrede sou leef, 

is daar geen risiko dat hulle onder normale 

omstandighede nie met die 

aftreefondswaarde sal kan uitkom nie.  Die 

risiko is egter dat sou een van hulle vir nog 

20 jaar na aftrede leef, die kapitaal nie 

voldoende gaan wees nie.  Daarom is dit 

belangrik dat jy, wanneer jy aftree, seker 

maak dat jou fondse voldoende blootstelling 
kry, want jy kyk steeds na ’n langtermyn 

belegging.  Deur jou geld in verskillende 

bateklasse te belê versprei jy jou risiko.  Dit 

gebeur selde dat dieselfde bateklas twee jaar 

in ’n ry die beste presteerder is.  Deur dus die 

fondse in die verskillende bateklasse te 

versprei word jou potensiaal vir groei versprei 

en word jou risiko versprei.  Meer aggressiewe 

fondse soos aandele bied steeds die meeste 

langtermyn waarde, maar dit is belangrik dat 

die finansiële adviseur wat jou geld bestuur 

jou belegging jaarliks herbalanseer indien 

nodig.  Die inkomste word gewoonlik uit die 

geldmarkfonds van jou belegging onttrek, wat 

beteken dat die geldmarkwaarde maandeliks 

afneem.  Met die herbalansering word van die 

wins geneem en oorgedra na die geldmark vir 

die volgende 12 maande se inkomste.  Deur 

die inkomste uit die geldmark te neem lê die 

groei in die ander bateklasse.  Die markte sal 

altyd volatiel wees, maar die fondse kan dit 

beter absorbeer deurdat geen inkomste uit 

hierdie bateklasse getrek word nie. 

 

Die boonste verduideliking geld wanneer ’n 

persoon aftree en beplan om sy geld in ’n 

ILLA (Beleggingsgekoppelde Lewende 

Annuïteit) te belê.  By ’n 

Beleggingsgekoppelde Lewende Annuiteït het 

die persoon die opsie om sy inkomste te kies.  

Tans is die keuse tussen minimum 2,5% en 

maksimum 17,5% inkomste.  Dit is veral 

belangrik aan die begin van aftrede om jou 

inkomste onttrekking so laag as moontlik te 

hou, sodat jy die grootste moontlike 

groeipotensiaal het.  Hierdie inkomste kan 

gewoonlik jaarliks, indien nodig, aangepas 

word. 

 

Met die Beleggingsgekoppelde Lewende 

Annuïteit het jy die opsie van verskillende 

beleggingsplatforms, bv Glacier van Sanlam, 
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Investec, Momentum, ensovoorts.  Die voordeel van hierdie 

platforms is dat jy as belegger toegang tot verskeie 

beleggingsmaatskappye en fondse kry.  Die finansiële adviseur 

moet bepaal watter risiko jy bereid is om te neem en kan dan ’n 

beleggingsamestelling doen wat jou profiel pas.  Dit is 

belangrik om seker te maak dat die adviseur ’n gekwalifiseerde 

spesialis is. 

 

Na dood is die volle kapitale waarde van die belegger 

beskikbaar aan sy genomineerde. 

 

Ander Opsies 

By aftrede is daar ook ander opsies: 

Daar word verwys na konvensionele lyfrente.  Die lyfrente is 

niks anders as ’n maandelikse pensioen nie.  Dit word 

lewenslank gewaarborg. 

 

Drie algemene lyfrente opsies wat voorkom, is: 

 

(a) Enkel Lewe Lyfrente 

 Hier kry die pensioentrekker ’n lewenslange 

gewaarborgde inkomste. Die kliënt kan ’n keuse tussen 

jaarlikse groei of nie uitoefen. Daar is ook ’n 10 jaar 

waarborg. Sou die pensioentrekker bv na vyf jaar sterf, sal 

die pensioen vir die oorblywende vyf jaar betaal word aan 

die genomineerde, waarna dit sal stop. Indien die 

pensioentrekker langer as 10 jaar leef en dan sterf, stop 

die pensioen onmiddellik. Hier is geen kapitale bedrag na 

dood beskikbaar nie. 

b) Dubbel Lewe Lyfrente 

 Dit werk presies soos (a) Enkel Lewe Lyfrente, maar 

hier kry die pensioentrekker of sy gade ’n lewenslange 

gewaarborgde inkomste, ongeag wie die langste leef. 

Die inkomste word betaal tot by die dood van die 

langslewende. Indien die langslewende langer as 10 

jaar leef, sal die kontrak by dood termineer en geen 

kapitale bedrag is beskikbaar nie. Die 10 jaar waarborg 

geld ook. Sou die langslewende bv agt jaar na die 

begin van die pensioen sterf, sal die inkomste vir die 

oorblywende twee jaar aan ’n genomineerde betaal. 

Daarna sal die kontrak termineer.  

 

(c) Kapitaal Behoud 

 Hier kry die pensioentrekker ’n lewenslange 

gewaarborgde maandelikse inkomste. Die dag 

wanneer die lid sterf, of dit een maand of jare daarna 

is, stop die maandelikse inkomste en word die 

beleggingsbedrag belastingvry aan die begunstigde 

uitbetaal. Daar is ’n bewysvrye lewenspolis wat gelyk is 

aan die waarde van die belegging aan die opsie 

gekoppel. Die lewenspolis word gefinansier uit die 

inkomste, wat beteken dat die pensioen later minder 

kan raak sou die premie vir die lewenspolis aangepas 

word. 

 

Uit bogenoemde is dit duidelik dat die verkryging van 

professionele, kundige advies ’n belangrike voorvereiste vir 

gesonde finansiële besluite bly! 

FAKTORE OM TE VERREKEN IN MY 

BESLUIT OM AF TE TREE 

PENSIOENVERHOGING EN -BELEID 

In 2014 het die aktuariële waardering van die PPF se 

pensioentrekker komponent ’n surplus aangetoon. 

Daarom kon die trustees saam met die Desember 2014 

maandelikse pensioen ’n eenmalige bonus 

pensioenbetaling, gelykstaande aan 75% van ’n normale 

maandelikse pensioen, aan alle pensioentrekkers uitbetaal. 

Voorwaar ’n voorreg en seën om in so ’n gesonde 

finansiële posisie te wees! 

 

Die res van die surplusgelde is aangewend om die Fonds 

se teiken pensioenverhogings, voorheen 45% van die VPI 

(verbruikersprysindeks), te verhoog. 

 

Met ingang 1 Maart 2015 het die pensioentrekkers ’n 

verdere verhoging van 3% ontvang en is die verbetering in 

die pensioenverhogingsbeleid na 55% van die VPI 

goedgekeur. 

 

Die trustees het met dank kennis geneem van die vele 

skrywes aan die Hoofbeampte om dankie te sê vir veral 

die bonus betaling wat net voor Kersfees gemaak is. 

Enkele uittreksels verskyn elders in die nuusbrief. 



Markkommentators en batebestuurders 

waarsku nou al vir ’n geruime tyd dat 

wêreld aandelemarkte, insluitende die  

Suid-Afrikaanse mark, baie duur en 

moontlik oorwaardeer is. Dit was dus nie 

heeltemal ’n verrassing toe Suid-

Afrikaanse en internasionale aandele-

markte oor die afgelope paar maande 

gekorrigeer het nie. Sedert die ALSI ’n 

nuwe hoogtepunt van oor 55,000 einde 

April bereik het, het dit met bykans 10% 

tot die begin van Julie geval. Die MSCI-

wêreldindeks het vanaf sy hoogste vlak 

einde Mei met 5,5% in dollar terme geval. 

Die redes vir hierdie mark terugtrekking is 

hoofsaaklik as gevolg van gebeure op die 

internasionale front wat insluit die bekom-

mernis dat Griekeland moontlik die Eu-

rosone sal verlaat en die volgehoue 

verswakte ekonomiese groei in China wat 

tot ’n verlaagde risiko aptyt lei. Op die 

plaaslike front is beleggers bekommerd 

oor die gebrek aan aanvraag na ons 

hulpbronne en die impak van Eskom se 

kragonderbrekings op die ekonomie. 

Verder het die Reserwebank aangedui dat 

daar ’n wesenlike moontlikheid is dat 

rentekoerse as gevolg van stygende 

inflasie tydens die Julie-vergadering ver-

hoog kan word. Hierdie gebeure het daar-

toe gelei dat plaaslike aandele vir die 

eerste keer in jare laer opbrengste (4,8%) 

as beide kontant (6,2%) en effekte (8,2%) 

oor ’n eenjaarperiode gelewer het. 

 

Aandelemarkte het intussen weer ietwat 

herstel vanaf hierdie laagtepunt en die 

ALSI het vanaf die laagtepunt weer met 6% 

gestyg, terwyl die MSCI met 4,4% in dollar 

terme gestyg het. Hierdie wisselvalligheid 

in die korttermyn is niks ongewoon vir 

aandelemarkte nie en beide die batebe-

stuurders wat u fondse bestuur, asook die 

Trustees het ’n langtermyn visie wanneer 

portefeuljes en bestuurders evalueer word. 

 

Die grafiek hieronder wys dat die risikone-

mende portefeuljes van die Fonds oor die 

afgelope paar jaar uitmuntende opbreng-

ste gelewer het. Die negatiewe opbrengste 

van die afgelope drie maande word hierin 

vervat en alhoewel die nuutste een jaar 

syfer vir die langtermyn en konserwatiewe 

portefeuljes laer as die vorige twee jaar is, 

het lede steeds goeie groei ervaar. 

HOE LYK DIE MARKTE? 
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Lise Cress-Williams  
 Towers Watson 

Slotsom 

Alhoewel wêreldmarkte oor die afgelope paar maande ’n korreksie ondergaan het, het die strategiese batesamestelling 

en keuse van bestuurders die PPF se opbrengste tot ’n mate beskerm en ook waarde toegevoeg. Die PPF het ’n lang-

termyn doelwit en evalueer gereeld bestuurders asook die strategiese batesamestelling om lede se langtermyn groei te 

beskerm.   

“Financial	advice	cannot	

be	based	on	a	single	

investment	transaction,	

but	rather	on	the	ongoing	

relationship	an	

individual	creates	with	

their	adviser	while	

working	on	their	overall	

plan.”	

- Alexander Forbes - 
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Pensioentrekkers sê dankie …...Pensioentrekkers sê dankie …...Pensioentrekkers sê dankie …...   

 

Ek sien daar is ‘n aansienlike bedrag in my 

bankrekening inbetaal. Is dit regtig vir my bedoel? Is 

daar nie ’n fout nie? Kan ek dit rêrig gebruik? Ek sal 

probeer my hande daarvan afhou tot ek bevestiging 

ontvang het dat dit vir my persoonlik is. Miskien koop 

ek darem intussen in die hoop vir my ’n icecream. 

Ons kan nie vir julle beskrywe met hoeveel 

dankbaarheid ons kennis geneem het van die bonus 

wat ons in Desember ontvang het nie! Dieselfde 

oggend wat ons saam gebid het vir noodverligting wat 

ons finansies betref, het ons kennis gekry van die 

bonus en dieselfde dag was dit in ons rekening!  

Ek het nooit getwyfel om by die PPF te bly toe ons die keuse gehad het nie. 

Ek het geweet dit is mense wat ons belange op die hart dra. Ek het ook 

geweet dat die PPF wanneer daar 'n moontlikheid is om ons ekstra 

voordele te laat toekom, dit sal doen. Ek het getwyfel of ander instansies 

dit sou doen. Ek het ook geweet dat die mense wat met die beleggings 

werk, mense is wat van die beste in die land is. Ek is bly om te weet dat my 

besluit en verwagting van destyds reg was. Daarom wil ek graag vir u; die 

trustees en almal in en buite die kantoor wat betrokke is by die PPF van 

harte bedank vir wat vir ons gedoen word. Wat die bonus betref: dit was 'n 

groot verrassing en regtig rede vir "blydskap" in hierdie tyd. Ons kan nie 

meer al die punte bymekaar kry nie, daarom was hierdie ’n ware uitkoms 

op die regte tyd. Ek en my vrou sê baie dankie aan u almal en aan ons 

Hemelse Vader daarvoor.  

Wat vir ons gelyk het soos “hier is iewers groot fout” , 

word toe ‘n wonderlike meevaller ! Groot, groot 

waardering en opregte dank. 

Ek wil net baie, baie dankie sê vir die wonderlike bonus wat ons gaan 

kry. As jou voertuig (soos in my geval) jou baie geld uit die sak jaag net 

voor die vakansietyd, is dit te wonderlik om waar te wees.  

Uit die pen van ons lede 

DIE NUWE VOORSITTER 
Dit is vir my ’n voorreg om ’n trustee van die Predikante Pensioenfonds te wees. Ek is passievol oor die aftreevoorsiening vir 

predikante en hulle gesinne. Tydens die jare wat ek reeds op die raad van trustees gedien het, het ek met groot 

belangstelling en entoesiasme soveel as moontlik oor aftreevoorsiening, die wetgewing wat daarmee verband hou en die rol 

van trustees gelees. Die duidelike omskrywing van die onafhanklikheid, rol en verantwoordelikheid van die raad van trustees 

het my opgeval. Die wyse waarop die raad van trustees die afgelope jare gefunksioneer het en die insette van verskillende 

diensverskaffers het verder uitgebou aan die visie om die verskanste belang van die lede van die pensioenfonds ten beste te 

dien. Dit geld wat die belang van aktiewe lede van die fonds betref, sowel as die pensioentrekkers. 

 

In die volgende vier jaar, dink ek, sal onder andere die volgende sake die aandag van die trustees vra: 

’n Dieper verstaan van die faktore wat aftreebefondsing beïnvloed en die effek daarvan op die voordelestruktuur 

Die apatie by sommige lede en die verdere ontwikkeling van die lewensfasemodel 

Die verdere ondersteuning van en kommunikasie met die lede rondom pensioenbeplanning en -aanwending 

Die belangrikheid en noodsaaklikheid van pensioenbewaring 

Die belangrike rol van die werkgewer 

Die impak van skuld op voorsiening vir aftrede 

Die impak van die verskynsel dat mense langer leef en die effek van toenemende finansiële afhanklikheid van ander op 

pensioentrekkers.  

 

Ek neem graag saam met die ander trustees en die fonds se diensverskaffers die verantwoordelikheid vir die 

fonds en verwelkom lede se verbandhoudende insette rakende die fonds.  

 

Monty Sahd - 
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Wat is die eerste gedagte wanneer ek oor my lidmaatskap van die PPF dink? 

Ek is eerstens baie dankbaar dat daar wel 'n 

neseier vir die toekoms is. Die hoë 

inflasiekoers en die rand wat so vinnig 

verswak, laat egter by mens vrae ontstaan of 

dit in die toekoms moontlik sal wees om 

met jou pensioen te oorleef. Die mediese 

fonds bydraes wat ook konsekwent bo-kant die inflasiekoers styg, skep 

ook vrae oor die genoegsaamheid van jou fondse vorentoe. 

Marcel Vosloo, Die Strand   

‘n Belangrike hoofstuk in my 

lewensverhaal waar my 

vertroue, my kundigheid en 

my toekomsdenke mekaar 

vind. 
 

Dewald Niemandt, 

Postmasburg 

 

Kerklike taal 

kan soms ’n 

tameletjie 

wees. 

Predikante kry 

byvoorbeeld 'n 

“traktement” in 

plaas van ’n 

salaris.  En hulle 

“emeriteer”, 

terwyl gewone 

salaristrekkers met pensioen gaan.  

Tog bly die finansiële behoeftes van 

predikante dieselfde as vir enige 

ander persoon.  Ja, Paulus sê as jy kos 

en klere het, moet jy tevrede wees, 

soos die mossies.  Maar selfs 'n 

predikant wil finansiële gemoedsrus 

hê om hom/haar kommervry aan die 

bediening en sy/haar roeping te wy. 

 

Predikante is oor die algemeen (en 

verstaanbaar ook) nie gefokus op 

finansies nie.  Daarom is die 

verantwoordelikheid van die trustees 

soveel groter om hul fondse reg te 

bestuur en lede daarvan bewus te 

maak dat voldoende voorsiening 

gemaak moet word om hul 

lewenstandaard na aftrede te kan 

handhaaf. 

 

In November 2003 (met aanname van 

voorsitterskap) het die fonds 755 

aktiewe en 658 pensioentrekkers met 

’n totale batewaarde van 

 R 713 177 000 gehad.  Na 11 jaar 

staan die fonds op R1,810 miljoen 

met     975 lede (aktief = 610 en 

pensioentrekkers = 365).  

 

In hierdie tydperk het groot skuiwe 

plaasgevind, waarvan die ingrypendste 

was dat daar oorbeweeg is van die vaste 

voordeel na vaste bydrae fonds.  Dit het 

beteken dat dit vir aktiewe lede nie meer 

moontlik is om na aftrede in die fonds te 

bly nie, maar dat hulle hul fondse elders 

moet belê.  Met die Namibiese 

predikante se skuif na hul eie fonds het 

ons ongeveer 40 lede “verloor” en met 

die verandering na vaste bydrae fonds 

ongeveer 125 pensioentrekkerlede.  Die 

verdere vermindering van lede is te wyte 

aan die demografie van die kerklike 

toneel.  

 

Enkele sake waaraan ek reken die fonds 

asook sy lede aandag behoort te gee: 

1. Lede moet kennis neem daarvan dat 

die bydraevlakke waarop pensioen 

betaal word nie op die totale pakket 

is nie, maar slegs op die salaris 

komponent van die pakket.  Kies 

daarom hoër bydraevlakke.  Dit is 

die beste belasting voordelige wyse 

om in die mark te belê. 

2. Selfs al het jy as lid vyf jaar oor voor 

aftrede – dink in die langtermyn oor 

jou portefeulje in terme van jou eie 

lewensverwagting.  

3. Maak van dag een van jou bediening 

voorsiening vir huisvesting.  In die 

mark is die grootste bate waaroor die 

gemiddelde persoon beskik 

gewoonlik sy/haar huis.  Gemeentes 

moet aangemoedig word om liewer 

weg te doen met ’n gratis pastorie en 

’n huisvesting subsidie vir die 

predikant beskikbaar te stel.  Dit geld 

selfs op die platteland.  Dit is 

DIE VOORMALIGE VOORSITTER SKRYF …. 

noodsaaklik dat ’n huis afbetaal moet 

wees as jy aftree. 

4. Vele predikante kry finansieel swaar 

as hulle aftree, omdat die 

pensioenfonds alleen ver van 

voldoende is om dieselfde lewenstyl 

te handhaaf.  Poog om naas jou 

pensioenfonds ander bates op te 

bou. 

5. Dink mooi voordat jy vóór 65 aftree.  

Werk so lank soos jy kan.  Die effek 

van een of twee jaar se addisionele 

bydrae tot die fonds is enorm. 

6. As jou aftreevoorsiening nie 

voldoende is nie, beplan betyds aan 

’n inkomste na jou aftrede.  Word ’n 

brugpredikant of kyk of jou 

belangstellings of stokperdjie nie tot 

‘n klein inkomstebron verander kan 

word nie.  

7. Tans is dit nie moontlik vir lede om 

hul geld na aftrede in die 

pensioenfonds te hou nie.  Die 

Pensioenfonds kan oorweeg om sy 

reëls te hersien en dit vir afgetredenes 

moontlik te maak om hul 

lidmaatskap aan die fonds voort te 

sit.  

 

Dit was ’n voorreg om die afgelope 11 

jaar as voorsitter by die PPF betrokke te 

wees.  Mag die trustees die fonds steeds 

in die toekoms betroubaar, 

verantwoordelik en met groot 

versigtigheid bestuur. 

 

- Callie Visagie - 
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Uit die pen van ons lede 

PENSIOENTREKKER 

Na 43 geseënde én gelukkige jare in die bediening in ses gemeentes het ek nege jaar gelede afgetree.  Dit is ‘n tyd 

waarna alle professioneles op een of ander manier uitsien … met die hoop dat hulle dan nog volkome gesondheid 

gegun sal word.  Vir dié genadige guns kan ek die Here nooit ooit genoeg dankbaar wees nie. 

Vanaf my emeritering verlustig ek my in ‘n aardige klomp heerlikhede, wat ek terdeë geniet: 

• dat ek saans sonder ‘n wekker kan gaan slaap  

• en soggens so laat as wat ek wil kan opstaan met ‘n dagboek sonder afsprake.  

• Dat ek elke middag na 4nm rustig by my vrou in ons huis kan wees.  Dit is sekerlik een van die kosbaarste 

genietinge daarvan om ‘n emeritus te wees: om die voldag se teenwoordigheid  jou vrou en die volledigheid en 

rustigheid van jou huis te beleef! 

• Dat ons sonder om by iemand verlof te vra kan kom en gaan soos, wanneer, waarheen en vir hoe lank ons ook al 

besluit. 

• Dat jy afsprake met jouself en jou vrou en vriende kan maak sonder ‘n moontlike gewetenswroeging omdat jy nou 

ten volle aan jouself en jou gesin beskikbaar is. 

• Op kort kennisgewing kan jy besluit om in Namakwaland te gaan blomme kyk of drie nagte êrens in die Karoo te 

gaan kerrieafval eet en slaap.  Enige middag of aand in die week kan jy ‘n vuurtjie maak en ‘n lamstjopie oor die 

kole haal, ‘n glasie wyn drink sonder die vrees dat jy miskien later moet hoor: “Oe, ons dominee preek soos ‘n 

engel maar hy stink na die duiwel” of die genot daarvan geniet om wanneer ook al die gholfballetjie te gaan 

moker!  Jy kan jou hoedjie opsit, jou kierie vat en sommer net in jou buurt gaan ronddwaal. 

• Nadat jy die foon neergesit het, kan jy jou goedjies pak en na jou kinders toe ry. 

• Jy hou persoonlike Bybelstudie sonder om ‘n preek vir volgende Sondag te soek of te maak.  Maar heimlik verlang 

jy tog na die preekstoel! 

Dis só heerlik om ‘n emeritus te wees … ek moes dit al lankal gedoen het, maar sou ek dit kon bekostig? 

---ooo00000ooo--- 

“Emeritus” 

God het ’n manier om my in elke fase van 

my bediening te verras met onverwagte 

seëninge. Ek het gevrees vir “ou dominee” 

wees met ’n voorspelbare styl in woord en 

daad en ’n swak gefokusde bediening 

weens generasiegapings. Iemand wat 

intenser na pensioen as na Jesus se 

wederkoms uitsien, met fondskrediete ’n 

belangriker erfenis as al die edelstene van 

die nuwe Jerusalem en vreugde gemeet aan 

hoe min diensjare oor is, se lewe word toe betyds op verrassende 

wyses geestelik en emosioneel deur die Koning verfris en die 

jeugdige krag van ’n arend geskenk – ook deur ’n pasaangeër. 

VBO-kursusse, bv oor die nuutste navorsing oor Paulus, asook NT 

Wright se denke oor die historiese Jesus, verryk my prediking en 

toerustingsaksies. Ek word geseën met ’n besige jong vrou wat 

raakvat waar ek begin misvat. Die jonger generasie leiers leer my 

hul styl van dinge sê en doen. My kollega, die bemoediger, sien my 

reg as ek sou waag om ouderdom en aftrede te noem, sosiale 

media verbreed my kommunikasienetwerk en daar verskyn steeds 

nuwe uitdagings. 

So is hierdie “ou dominee” fase ’n fees, al het ’n nuwe intrekker van 

50+ my die ander dag “oom” genoem. Wanneer hy my beter ken, 

sal hy my Willie noem soos die ander – maar hopelik nooit “ou 

dominee” nie.  

 
Willie Smith, Plettenbergbaai 

Jou aftrede is naby wanneer jy in die fase is 

waar jy al die antwoorde het, maar niemand 

stel meer belang om jou die vrae te vra nie.  

Prof Daan van Wyk 

1994:   WAT KOOP EK MET R1 

 R1.64 per liter 

 R1.55 per brood 

 
R0.98 vir 750g 

koffie 

 
R1.52 vir 2kg 

waspoeier 



So lyk 
ons 
Fonds: 
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Lidmaatskap per deelhebbende Sinode volgens bydraevlak 

  Wes-Kaap Oos-Kaapland KwaZulu-Natal Noord-Kaapland Totale Fonds 

9.8% 10 8 3 3 24 
12.1% 2 2 2 1 7 
14.5% 2 2 0 0 4 
16.8% 28 34 13 28 103 
19.2% 188 24 16 21 249 
21.5% 147 28 22 15 212 
Totaal 377 98 56 68 599 

Uitgesluit Arbeidsonbevoegde lede 

Die vroue geslag groei 

mooi in ledetal ………… 

 

MAAR so ook die 
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Hier is ’n paar van dié ikoniese belegger se gepaste aanhalings: 

1. Reël nommer 1: Moet nooit geld verloor nie. Reël nommer 2: Moet nooit reël nommer 1 vergeet nie. 

2. Jy kan vandag in die skaduwee sit, omdat iemand anders lank terug besluit het om ’n boom te plant. 

3. Dit maak nie saak hoe groot jou talent of pogings is nie, daar is dinge wat 

eenvoudig tyd neem. Jy kan nie ’n baba in ’n maand verwek deur nege 

vroue swanger te maak nie. 

4. Wees bang wanneer ander gierig is en wees gierig wanneer ander bang is. 

5. Moet nooit die bal probeer slaan terwyl dit nog in die bouler se hand is nie. 

6. Dit is eers wanneer die gety terugtrek, dat jy sien wie kaal geswem het. 

7. Dit is altyd raadsaam om jou te omring met mense wat beter as jyself is. 

8. Dit is belaglik om ’n werk te doen waarvan jy nie hou nie net omdat jy meen 

dit gaan goed lyk op jou CV. Dit is soos om te wag met oefening totdat jy 

bejaard is. 

9. As jy poker speel, en nie binne 30 minute weet wie die idioot is nie, dan is dit jy. 

10. In die sakewêreld is die agterruit (van die motor) altyd skoner as die voorruit. 

11. As lesse uit die verlede die belangrikste aanwyser van die toekoms is, dan moes bibliotekaresses die rykste mense in 

die wêreld gewees het. 

12. Dit neem 20 jaar om ’n goeie reputasie op te bou en vyf minute om die reputasie te verwoes; as jy dit altyd onthou, 

sal jy anders na besluite en optredes kyk. 

INTERESSANTE AANHALINGS - WARREN BUFFET 

Die predikant se dogter is maar net vyf jaar oud en sy sien haar 

pa buig sy kop elke keer voor hy preek. Een dag vra sy hom toe. 

"Hoekom buig Pappa Pappa se kop voordat Pappa begin preek?  

Wel, my liefling," begin hy, en hy is so trots dat sy die belangrike 

ding opgemerk het. "Ek vra die Here om my te help met my 

preek." 

"Maar hoekom antwoord Hy dan nie?" wil sy dadelik weet. 

Die toeriste kom in Hluhluwe in KwaZulu-Natal en 

kan nie besluit oor hoe om die naam uit te spreek 

nie. Na ‘n groot debat besluit hulle om maar iets te 

gaan eet. Hulle kom in die restaurant aan en besluit 

om die kelnerin te vra: “Ag, sal jy asseblief so gaaf 

wees om ons te vertel hoe mens julle plekkie se 

naam uitspreek?” “Ja, seker,” is die kelnerin se 

antwoord, “‘n Mens spreek dit so uit: Sspuuurr!” 

Klein Jannie en sy gesin eet Sondagmiddae by Ouma. Net 

toe almal aan tafel is, begin Ouma die kos opskep. Toe 

Jannie sy bord kos ontvang, begin hy dadelik eet. 

"Jannie, asseblief!" sê sy ma, "Wag asseblief tot ons gebid 

het." 

"Ek hoef nie," sê hy dadelik. 

"Natuurlik moet jy!" antwoord sy ma. "Ons bid altyd voordat 

ons by die huis eet." 

"Ja, maar dit is by ons huis." verduidelik Jannie. "Hierdie is 

Ouma se huis, en sy weet hoe om te kook." 
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BUIGSAME STERFTEDEKKING 

 

In die 2014 Nuusbrief is daar berig oor die buigsame 

risikovoordele wat vir die aktiewe lede ondersoek word. 

Die uitkoms van die ondersoek was geweldig positief en 

lede is in ’n posisie geplaas om lewensdekking aan te 

pas na gelang van hul persoonlike behoeftes. 

 

Die kerndekking van 4 x risikosalaris (R345 524) is as die 

verstekkeuse aangebied. Benewens die verstekkeuse kan 

lede ’n keuse om addisionele dekking, in veelvoude van 

1 x risikosalaris tot-en-met  8 x risikosalaris, kies. 

 

Die lidkeuses op 1 Maart 2015 was as volg: 

 
 

Slegs 12 lede het nie opsies uitgeoefen nie en is by die 

verstekopsie in die 4 x kategorie geplaas. 

 

Lede met dekking van 9 x risikosalaris en hoër – en wat 

ouer as die ouderdom 55 is – is tans besig met mediese 

ondersoeke, vir die Versekeraar se rekening. 

 

Risikosalaris 

veelvoud 
Aantal lede 

Keuses: 4 x 280 

 5 x 20 

 6 x 64 

 7 x 25 

 8 x 134 

 9 x 17 

 10 x 12 

 11 x 1 

 12 x 41 

 

LEDE INLIGTING 

 

LAAT AFTREDE 
Die Algemene Sinode (2011) het besluit ’n emeritus kan, 

met die deelhebber/gemeente se toestemming en met 

goedkeuring van die ring tot op ouderdom 70 jaar in ’n 

vaste termynpos in diens bly, waarna hy/sy moet aftree. 

 

Die Fondsreëls is intussen aangepas en lees soos volg: 

“ ’n Lid wat toegelaat word om na sy normale aftreedatum 

in diens te bly, tree op sodanige latere datum af soos wat 

hy met die deelhebber (gemeente) ooreenkom, maar nie 

later as ouderdom 70 jaar nie.” 

 

Die volgende laat aftredes maak reeds van die vergunning 

gebruik: 

Ds Johan Marais    (NGK Port Elizabeth-Noord) 

Ds Johan van Rooyen  (NGK Port Elizabeth-De Duin) 

Ds Daan Wium   (NGK Moorreesburg) 

Ds Almo Zietsman  (NGK Robertson-Oos) 

Dr GF Wessels    (CPRC) 

Ds LB de Villiers   (NGK Piet Plessis) 

 

WAARVAN MOET EK BEWUS WEES INSAKE 

NADERENDE AFTREDE? 
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BESKERM JOU AFTREEGELD/SPAARGELD 
Een van die grootste foute wat werknemers kan maak, is om hul aftreegeld in kontant te neem as hulle van werk verander om 

daarmee hul lewenstyl te finansier. 

 

Trouens, in die jongste Sanlam Benchmark-peiling oor aftrede is bevind dat 57% van pensioentrekkers wat vroeg geld uit 

aftreefondse onttrek het, dit gedoen het om skuld te betaal.  Wanneer hulle aftrede bereik, moet hulle dan gewoonlik met ’n 

laer inkomste klaarkom. 

 

Verder het 43% van pensioentrekkers steeds skuld om te betaal, terwyl hulle afgetree is. 

 

Ander hoofbevindinge van die Sanlam-peiling was die volgende: 

Bykans 66% van pensioentrekkers ondersteun steeds ’n kind of kleinkind. 

• Die gemiddelde pensioentrekker kry eers finansiële advies oor aftreebeplanning 10,5 jaar voor aftrede. 

• Net twee uit elke tien pensioenfondslede weet wat hul pensioenfonds se onderskeie beleggingsportefeuljes se teikens is, 

hoewel 60% van pensioenfondse sulke teikens het. 

• 36% van pensioenfondslede het geen ander spaargeld benewens hul aftreespaargeld nie. 

 

Die Suid-Afrikaanse jeug is baie apaties oor spaar en oor hul aftreeplanne. Die opname toon dat enkellopendes en diegene 

sonder kinders geneig is om maklik geld te bestee en op hulleself uit te gee om ’n sekere lewenstyl te handhaaf. 

 

Ons predikante – insluitend ons jonger predikante – word aangemoedig om vroeër te begin spaar en vroeër te beplan vir 

aftrede. 

 

Onthou: dit neem ’n gemiddelde werknemer 504 salarisse om ’n persentasie daarvan weg te sit om eendag na 

a%rede ongeveer 264 pensioenbetalings te ontvang.  

 
- Met erkenning aan Sanlam Benchmark-simposium (Junie 2015) - 

VOORAFTREDE RISIKO’S 
WAT IS ’N VERVANGINGSKOERS? 

Die vervangingskoers druk die maandelikse 

pensioenbetaling uit as ’n persentasie van die laaste salaris 

net voor aftrede.  Indien ’n persoon se laaste salaris 

byvoorbeeld R30 000 per maand was en sy maandelikse 

pensioen is R15 000, is die vervangingskoers 50%. 

 

Die norm is dat die lid ’n vervangingskoers van 75% van sy 

finale salaris moet hê om sy lewenspeil na aftrede te 

handhaaf.  Volgens Alexander Forbes toon navorsing dat 

’n syfer van ongeveer 80% deesdae meer realisties is. 

 

 

 September 2015      Predikante Pensioenfonds van die NGK 
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MIN PENSIOENTREKKERS LEEF GEMAKLIK 
Net sowat 15% van Suid-Afrikaners met private pensioene trek tans ’n “gemaklike” pensioen. 

 

Volgens die BankservAfrica Pensioen-indeks het die gemiddelde Suid-Afrikaanse pensioentrekker ’n besteebare pensioen van R5 772 in 

Desember 2014 getrek. 

 

Die gemiddelde formele sektor werker het in dieselfde maand sowat R11 880 verdien. 

 

Indien pensioentrekkers nie andersins voorsiening getref het nie, skets die nugtere werklikheid die onrusbarende prentjie dat 

pensioentrekkers in die algemeen vorentoe toenemend sal sukkel om hul lewenspeil te handhaaf. 

 

Interessantheidshalwe: hieronder is die Bankserv-data met ons eie pensioentrekker inligting vergelyk om ’n aanduiding te gee van die 

persentasie pensioen per inkomstekategorie: 

 
 

Volgens Statistiek Suid-Afrika groei die ouderdomsgroep van mense 60 en ouer vinniger as enige ander ouderdomsgroep. 

 

Kortweg: mense leef wêreldwyd langer, maar spaarvoorsiening hou nie met dié tendens tred nie. 

- Met erkenning aan Sake Burger van 29 Januarie 2015. 

% Pensioen per inkomstekategorie 
Kategorie Bankserv PPF 

< R4 000 per maand 53,3% 4,86% 

R4 000 – R10 000 per maand 31,9% 56,00% 

R10 000 – R25 000 per maand 13,4% 39,14% 

> R25 000 per maand 1,4% 0% 

> R50 000 per maand 0,3% 0% 

WETSWYSIGINGS TOT DIE BELASTINGHANTERING 

VAN AFTREEFONDSBYDRAES UITGESTEL 

 

Wysigings tot die Wet op Inkomstebelasting, effektief 1 Maart 2015, wat tot 

’n breë hervorming van die hantering van aftreebydraes sou lei, is in Februarie 

2014 formeel deur die wetgewer aanvaar.  Na konsultasie met verskeie 

belanghebbende partye is hierdie wysigings gedurende Oktober 2014 egter 

uitgestel tot vroegste 1 Maart 2016, of later, ten einde toe te laat vir verdere 

besprekings by NEDLAC. 

 

Nie alle wysigings is egter uitgestel nie, en die volgende betekenisvolle 

veranderinge tot die betrokke wetgewing is wel met ingang 1 Maart 2015 

gemaak: 

• Soos in Omsendbrief PPF1/2015 bespreek, kwalifiseer premies ten 

opsigte van inkomste vervanging ongeskiktheidsdekking nie meer as ’n 

belasting aftrekking nie, en voordeel betalings word dienooreenkomstig 

ook nie meer belas nie 

• Lede kan, op aftrede uit diens, hul effektiewe aftreedatum uit die fonds 

uitstel tot ’n latere datum indien hulle so sou verkies 

• Belastingpligte individue kan tot R30 000 per jaar van hul eie na-belaste 

geld in spesiale belastingvrye produkte spaar. 

 

Die Trustees hou die ontwikkelinge ten opsigte van die belastinghantering 

van bydraes fyn dop en sal voortdurend die fonds se struktuur aanpas soos 

nodig om lede in staat te stel om op die mees doeltreffende wyse vir hul 

aftrede te spaar.  Vordering in hierdie verband sal aan lede kommunikeer 

word. 

Alexander Forbes Stellenbosch is vanaf 2008 

aangestel as die administrateur van die PPF.  Sedert 

2009 vervul hul ook die rol van konsultante. 

 

Selfie Lotz is die administratiewe hoof by die 

Stellenbosch-afdeling en is self betrokke by die 

daaglikse administrasie van die PPF. 

 

Theo van Wyk is  die bestuurshoof en aktuaris by 

die Stellenbosch-afdeling.  Hy is tans ook aangestel 

as konstultant van die PPF. 
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Trusteeverkiesing 
 

Verskeie trusteeverkiesings het sedert Oktober 2014 plaasgevind en die volgende lede is verkies/herverkies: 

 

 
 
 
 

Geluk aan Monty Sahd wat as nuwe voorsitter aangewys is en by Callie Visagie, wat die posisie die afgelope drie termyne beklee het, 

oorneem. 

 

Die Oos-Kaapland se verkiesing is tans in proses en KwaZulu-Natal s’n geskied vroeg in 2016. Benewens die oriënteringspak wat die 

nuwe lede ontvang het, is die Trusteevergadering van 28 Mei 2015 sodanig ingerig dat Alexander Forbes ’n opleidingsessie rakende 

trusteeverantwoordelikhede en ’n basiese oorsig oor die werking van die Fonds aangebied het. 

 

Die Trustees wil graag die geleentheid benut om die trusteelede wat uittree (Roché Heyns, Dokkie Lintvelt, Bossie Muller en Erin 

Scholtz) te bedank vir hul waardevolle insette en bydrae oor jare tot voordeel van die lede van die PPF. 

(Agter) Leon Hanekom, Hans Steyn, Stydom Bruwer,  Charl Stander, Theo Swart, Danie Mouton,  

Ben van Dyk, Eugene Goosen, Stephan Pretorius, Willem Fourie, Callie Visagie 

(Voor) Mossie Mostert, Monty Sahd, Bossie Minnaar, (Hoofbeampte) Christo Alheit, FD Hugo 

Afwesig: Frans Klopper, Christo Meyer, Christiaan van Schalkwyk 

  Verkose lede Aangewese lede 

Noord-Kaapland Ds FD Hugo Ds Mossie Mostert 

Wes-en-Suid-Kaapland Ds Monty Sahd (Voorsitter) Mnr Leon Hanekom 

  Ds Strydom Bruwer (nuut) Mnr Eugene Goosen (nuut) 

  Dr Theo Swart Mnr Christo Meyer 

  Ds Callie Visagie Mnr Stephan Pretorius (nuut) 

  Ds Charl Stander Mnr Christian van Schalkwyk 

  Ds Hans Steyn (Bybel-Media)   

Pensioentrekkers Ds Christo Alheit   

  Dr Willem Fourie (nuut)   

Trusteelede en hoofbeampte van die PPF 

 
 

Hierdie Pensioen Nuusbrief is deur Copytype gedruk.  Ons opregte dank aan hulle vir hul  
betrokkenheid en ondersteuning 

 


