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Die Vrystaat se Sinodale Pensioenfonds het op 1 September 2021 deel

van die Predikante Pensioenfonds geword. Die Predikante Pensioenfonds

is nou die pensioenfonds vir predikante van die NG Kerk in Suid-Afrika

(Wes-Kaapland), die NG Kerk in Noord-Kaapland, die NG Kerk in Oos-

Kaapland, die NG Kerk in KwaZulu-Natal en vanaf 1 September 2021 ook

die NG Kerk in die Vrystaat. 

Onderhandelinge het reeds op Valentynsdag (14 Februarie) in 2019

begin. Die aktuarisse van albei fondse het omvattende ondersoeke

gedoen na die voordele en moontlike risiko’s van so ’n eenwording. Die

oorwoë mening was dat eenwording albei fondse se lede sal bevoordeel.

Die onderskeie beheerliggame het die magdom tegniese sake goed

deurgetrap en uiteindelik die groot besluit geneem. ’n Reëlwysiging moes

by die FSCA ingedien word en is uiteindelik ook formeel deur die FSCA

goedgekeur. 

Die ledetal van die PPF het op 1 September 2021 vanaf 507 lede met die

129 lede van die Vrystaat gegroei tot 636 lede. Dit maak die

administrasiekoste goedkoper. Die Vrystaat het ook twee lede op die

Beheerliggaam bygevoeg: dr Leon Foot en mnr Adriaan de Ruiter.

Die oorgang geskied in fases. Die maandelikse premies word reeds vanaf

1 September na die Predikante Pensioenfonds oorbetaal. Die Vrystaatse

lede se fondswaardes sal egter bietjie later in die jaar (nadat die FSCA

die Artikel 14 prosesse goedgekeur het) na die Predikante Pensioenfonds

oorgedra word.



Ons verwelkom die nuwe lede van die PPF wat vanuit die Vrystaat aangesluit het.

Ons is besig met gesprekke met die NG Kerk in SA oor watter funksies vervul moet word rondom

pensioenaangeleenthede as werkgewer en watter funksies deur die Fonds vervul moet word.

Ons is ook besig met ’n vergelyking tussen ’n onafhanklike (losstaande) fonds soos die PPF en die

inskakeling by ’n Sambreelfonds. Die maatstaf en uitgangspunt vir ons vergelyking is watter soort

fonds die beste belang van elke lid van die PPF dien.

Daar word dikwels op verskillende plekke en vanuit verskillende oorde klem gelê dat ons “voorsiening”

moet maak. Hierdie voorsiening het dan betrekking op allerhande sake wat ons op verskeie maniere

raak. Wat pensioene betref, word deurlopend die aandag daarop gevestig om betyds, voldoende

voorsiening te maak vir aftrede en dus reeds “nou” weg te sit vir “later”. Indien mense finansieel

swaarkry na aftrede, word daar dikwels die vraag gevra: “Het hulle dan nie geweet dat hulle

voorsiening vir hulle oudag moet maak nie?”

Die name wat die Bybel aan God gee, is fassinerend in die rykheid van betekenis en van die

openbaring van Wie en Hoe God is. Die een beskrywing wat vir my baie betekenisvol is, is die

verwysing na Jahweh Jireh (Gen 22:14). Dit word gebruik as verwysing na die plek waar Abraham vir

Isak moes offer. Die interessante is om na te gaan hoe die uitdrukking vertaal kan word. Die een

moontlikheid is: “Die Here (sal) voorsien.” Dit hou in dat die Here in sy voorsienigheid ook vooruitsien! 

Die punt wat ek graag wil maak, is dat terwyl ons ’n verantwoordelikheid het om voorsiening te maak

(opdrag), ons diepste troos is dat ons lewe en toekoms nie van ons voorsiening afhang nie. Ons

voorsiening word omvou, gefundeer in die Here wat Voorsien en Vooruitsien. Ja, ons kan en moet

voorsiening rondom ons pensioene maak om uit te sien na ’n versorgde aftrede, maar dankie tog dat

ons glo en weet dat “the Lord will see to it” (alternatiewe vertaling) wat ons lewe betref, ook wat ons

pogings tot voorsiening betref (gawe)!

Ek lig ten slotte net drie sake wat veral aandag geniet:

Voorsiening: Gawe en Opdrag
Voorsitter: ds Monty Sahd
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Skokkende koste mag dalk aan
jou belegging vreet
THEO VORSTER  |   11  OKTOBER 2017

Hoeveel betaal ek?

Weet ek wat die totale koste is, alle lae ingesluit?

Theo Vorster gesels op ’n gereelde basis in die media,

veral NETWERK 24, oor beleggings en so meer. Die

onderstaande artikel het baie aftrek gekry en ons deel dit

graag met u. Die vrae wat u uself moet afvra is:

Die Sake en Sauvignon-slypskole by die Vryfees in

Bloemfontein was ’n besondere geleentheid – Media24

het ’n wenner met hul Feeskafee-konsep, waar al die

koerante, TV-kanale (kykNET en Via) en tydskrifte onder

een dak is!

"Daar is oorgenoeg bewyse
dat mense wat van
finansiële adviseurs

gebruik maak, aansienlik
beter daaraan toe is as

mense wat nié van
finansiële advies gebruik

maak nie." 

’n Ietwat bitter nasmaak, was die gesprekke met mense

oor die koste wat hulle op beleggings en vir

beleggingsadvies betaal. Ek vind dit amper misdadig as ’n

oom en tannie jou vertel dat ’n adviseur hulle ’n

aanvangsfooi van tussen 3% en 5% op hul beleggings

kwoteer – op ’n neseier van R5 miljoen kom dit neer op ’n

aanvangsfooi tussen R150 000 en R250 000 wat na die

neseier van die adviseur gaan (en dít nogal by ’n

welbekende instelling) in plaas van na die belegging!

Daar is oorgenoeg bewyse dat mense wat van finansiële

adviseurs gebruik maak, aansienlik beter daaraan toe is as

mense wat nié van finansiële advies gebruik maak nie. 
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Die vraag is: Wat is ’n regverdige prys om vir die diens te betaal?
Voordat ons by die koste van advies kom, die jongste studie (Julie 2017) oor die waarde van

finansiële advies kom van die International Longevity Centre in Brittanje (ILC-UK). Wat die

studie soveel meer waarde gee, is dat die ILC-UK onafhanklik is en nie verbind is tot enige

finansiële instelling nie, maar eerder fokus op navorsing op die implikasies dat mense vandag

baie langer gaan lewe as ooit tevore. In dié studie is daar na werklike data van meer as          

 90 000 huishoudings in Engeland gekyk. Die slotsom was dat mense wat van finansiële

adviseurs gebruik maak, beter daaraan toe is as mense wat nie adviseurs gebruik nie, ongeag

hoe welvarend hulle is.

“Armer” mense, oftewel mense wat op ’n streng begroting moet oorleef, was om die waarheid

te sê 21% beter daaraan toe. Die welvarendste groep mense was 16% beter daaraan toe. Dis

vergeleke met mense wat nie finansiële advies gebruik het nie. Die studie het gehandel oor ’n

tydperk van 10 tot 15 jaar. Soos verwag, het die voordeel van advies met tydsverloop en

ouderdom toegeneem. 



Adviesfooi – sowat 1% van die bates onder bestuur; dit kan verlaag word indien die bedrag relatief

hoog is en/of die kliënte nie veel deurlopende insette van die adviseur verlang nie. Dit is ook altyd

raadsaam om te onderhandel oor ’n maksimum fooi per maand indien dit gaan oor ’n groot bedrag.

Platform- en administrasiefooi – vlakke van tussen 0,5% en 0,75% van die bates onder bestuur is

redelik standaard in die effektetrustfonds- en beleggingsbedryf.

Onderliggende fondsbestuursfooie – dié fooi kan wissel van 0,5% tot 2% van die bates onder

bestuur afhangende van die spesifieke mandaat aan die fondsbestuurder.

Om die vraag behoorlik te antwoord, is dit belangrik om die verskillende koste uit mekaar te hou

aangesien appels nie altyd met appels vergelyk word nie – die punte hieronder is op die grondslag dat

die adviseur uiteindelik vir die finansiële ontleding, beplanning en inwerkingstelling verantwoordelik

gaan wees, tesame met die deurlopende bestuur en monitor van die portefeulje:

Geld wat van die belegging afgetrek word alvorens jou geld belê word (dit word gewoonlik

strukturering-, inwerkingstelling- of beplanningsgeld genoem): Die vertrekpunt hier is dat daar gewoonlik

heelwat werk gedoen moet word alvorens ’n volledige plan, met ontledings, langtermyn finansiële

modelle en ’n beleggingsaanbeveling, aan die kliënt gedoen kan word. Die vertrekpunt is dat die koste

aan tyd en kundigheid gekoppel behoort te word. As ’n riglyn behoort dit iewers tussen R7 500 en 

R25 000 (indien werklik gekompliseerd) te wees indien die belegger wel die belegging uiteindelik by die

adviseur plaas. In die R5 miljoen-geval hierbo behoort die beplanningskoste nie meer as so R7 500 te

wees nie! 

Fooi vir die bestuur van die onderliggende beleggingsportefeulje: As vertrekpunt moet die totale

deurlopende fooi nie meer as 3% van die waarde van die bates per jaar beloop nie. Afhangende van die

struktuur van die belegging (aktief vs. passief of binnelands vs. buitelands) kan die 3% per jaar heelwat

verlaag word. Om die totale deurlopende fooie te verstaan, moet drie elemente uitmekaar gehou word

en afsonderlik verstaan word – hoewel dit uiteindelik bymekaar getel moet word om die totale

deurlopende fooi te bereken:

Wees dan ook versigtig vir prestasiegelde, “fonds-van-fonds” gelde, transaksionele koste en wrapper-

gelde wat in sekere gevalle bygetel kan word!

Daar is alternatiewe tot so ’n fooistruktuur, veral waar die belegger slegs ’n spesifieke diens of kundigheid

wil bekom. Hier verwys ek spesifiek na tegniese boedelbeplanning, batetoewysing- en/of

portefeuljemoduleringsdienste. In dié gevalle gaan die adviseur ’n fooi hef vir die spesifieke diens en sal

dan nie verantwoordelik wees (of geld verdien) vir die langtermynprestasie van die portefeulje nie. 
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Die vraag is nou: Indien finansiële advies so ’n groot bydrae lewer tot jou
finansiële welvaart, wat is ’n billike kostestruktuur vir goeie advies?

VOLLE ARTIKEL: HTTPS://BIT.LY/3GSLMZY

https://bit.ly/3GSlMzy


Pensioenarisse hoef nie meer jaarliks ’n

bestaansverklaring aan die pensioenkantoor te

voorsien nie. Die PPF het tans 59 lede wat 90 jaar

of ouer is. Dit is veral hierdie lede wat dit al

moeiliker gevind het om ’n Kommissaris van Ede

te besoek met die oog op so ’n bestaansverklaring.

Alexander Forbes het direk toegang tot die

Departement van Binnelandse Sake se databasis

en kan die bestaansverklarings dus aanlyn

bevestig.

Die risiko verbonde aan die maandelikse

oorbetaling van pensioenarisse se pensioene vanaf

Alexander Forbes na die NG Kerk in SA se

bankrekening en daarna weer na pensioenarisse

se rekeninge is verminder.

Alexander Forbes is ’n groot maatskappy met

gesofistikeerde veiligheidstandaarde. Alexander

Forbes se operasionele- en administrasieprosesse

en verwante inligtingstegnologiestelsels word

byvoorbeeld elke twee jaar deur ’n ISAE3402

ouditverslag getoets en aan die Oudit- en

Risikokomitee van die PPF voorgelê. Die NG Kerk

in SA se finansiële kantoor is te klein (net drie

persone) om ’n omvattende ISAE3402 ouditverslag

te laat doen. 

Die PPF se Beheerliggaam het die betaal van

pensioene vir beide die vaste voordeel pensioenarisse

én die in fonds lewende annuïteit lede vanaf 1 Maart

2021 na Alexander Forbes oorgedra. Dit bied voordele

maar dit het ook hier en daar uitdagings. 

VOORDELE

Lede se bankstaat wys dat die pensioen van

“Stancom” kom. Dit gebeur dus van tyd tot tyd

dat die Hoofbeampte geskakel word met ’n

noodkreet: “My pensioen is nie betaal nie!” Die

probleem word vererger wanneer ’n langnaweek

’n betaling op die 25ste van die maand

onmoontlik maak. Met die openbare

vakansiedag (Erfenisdag) wat op Vrydag     

 24 September 2021 gevier is, is pensioene reeds

op 23 September betaal. Lede met rekeninge by

Standard Bank se bankstate sou die betaling

reeds op 22 September gewys het. 

Alexander Forbes toets die bankbesonderhede

van ’n pensioenaris aanlyn. Die rekening moet in

die naam van die betrokke pensioenaris wees

en mag nie ’n trust-rekening of ’n

besigheidsrekening wees nie. Die pensioenaris

se identiteitsnommer moet aan die

bankrekening gekoppel wees. Banke moet ook

sorg dat die rekening aan die vereistes van die

Wet op die Finansiële Intelligensiesentrum

voldoen. In spreektaal sal die bank versoek dat

die rekening “ge-FICA” moet wees (Financial

Intelligence Centre Act). Waar ’n rekening nie

aan hierdie vereistes voldoen nie, sal die

pensioen nie betaal kan word nie.  Lede wat wel

hulle pensioen in die afgelope maande ontvang

het, kan dus gerus wees dat hulle bankrekening

reeds die toets deurstaan het.

Die direkte betaling van pensioene vanaf Alexander

Forbes het enkele uitdagings tot gevolg gehad. 

UITDAGINGS

Pensioen-betalings

Alhoewel die pensioene direk deur Alexander Forbes betaal word, kan alle navrae steeds aan die

pensioenkantoor gerig word. Kontak Elodie van der Walt: pensioen@kaapkerk.co.za of ds Bossie Minnaar

(die Hoofbeampte) by bossie@kaapkerk.co.za of selfoon 083 270 5211.
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SELFOONTOEPASSING EN
WEBWERF
Aktiewe lede van die pensioenfonds, sowel as in fonds lewende annuïteit lede,

kan van Alexander Forbes se selfoontoepassing of webwerf gebruik maak om

direkte toegang tot hulle persoonlike fondswaardes te verkry. Die toepassing

en webwerf gee nie net fondswaardes nie, maar bied ook nuttige gereedskap

waarmee ’n lid persoonlike projeksies kan doen en bewaar. Bydraes kan

gekontroleer word.

Die waardes word maandeliks bereken en is normaalweg eers teen die einde

van die tweede week van die volgende maand beskikbaar. 31 Oktober se

fondswaardes sal dus eers teen ongeveer 12 November op die toepassing of

webwerf beskikbaar wees. Wanneer lede op byvoorbeeld 8 November hulle

fondswaarde kontroleer, moet hulle onthou dat die fondswaarde wat vertoon

word, die waarde soos op 30 September sal wees.

Besoek: https://online.alexanderforbes.co.za/

’n Testament, nes die pensioenfonds se benoemingsvorm vir begunstigdes, is ’n belangrike instrument in u

aftreebeplanning.  U behoort ’n geldige testament op te stel wat u wense rakende die verdeling van u bates na u dood

duidelik uiteensit. U testament, asook die benoemingsvorm, moet ook telkens aangepas word wanneer u omstandighede

verander. Kry die benoemingsvorm op die pensioenfonds se webwerf (http://ppfkaapkerk.co.za/ppfdoks/V_Benoeming.pdf)

Indien ’n lid wat steeds in diens is (’n lid wat steeds bydraes tot die pensioenfonds maak) te sterwe kom, is daar twee

voordele betaalbaar. Daar is eerstens die toekenning van die lid se sterftevoordeel vanuit die groepversekering vanaf

Sanlam. Hierdie betaling kan relatief vinnig geskied nadat die vereiste dokumentasie ontvang is. Die bepalings in die lid se

benoemingsvorm moet nougeset gevolg word.  Die geld word dus betaal aan wie ook al in die jongste benoemingsvorm in

die pensioenkantoor se besit, benoem is. Indien minderjarige kinders benoem is (en hulle op datum van die lid se sterwe

steeds minderjarig is), sal die geld na ’n begunstigde fonds by Sanlam gaan, vanwaar die minderjarige kind of kinders se

voog die nodige fondse vir die kinders se versorging kan aanvra.

Die tweede toedeling wat gedoen moet word, is die lid se fondskrediet in die pensioenfonds. Die Beheerliggaam van die

pensioenfonds moet die bepalings van Artikel 37C van die Wet op Pensioenfondse nakom. In terme van hierdie wetgewing

sal die Beheerliggaam ’n ondersoek moet doen na die finansiële afhanklikheid van familielede en ander persone en ’n

verdeling maak in terme van die resultaat van hulle ondersoek. Hierdie verdeling sal nie noodwendig altyd die lid se wense

soos uiteengesit in die benoemingsvorm volg nie, maar die Beheerliggaam sal daardie wense in ag neem in hulle verdeling.

Die betaling van die lid se fondswaarde na afhanklikes gebeur dus ongelukkig nie vinnig nie. Dit kan maande duur, trouens

’n Beheerliggaam het ’n volle jaar om dit af te handel.

Die afhanklike aan wie die fondskrediet toegeken word, kan die geld in kontant neem, of dit na die Predikante

Pensioenfonds se in fonds lewende annuïteit (IFLA) oordra of ’n annuïteit by ’n geregistreerde versekeraar aankoop.

BELANGRIKHEID VAN ’N TESTAMENT EN BENOEMINGSVORM 

Addisionele vrywillige bydraes tot fonds 
Vanaf 1 Maart 2016 is werkgewer- en werknemerbydraes tot ’n aftreefonds, wat bydraes tot annuïteite insluit, tot en met

27,5% van ’n lid se belasbare inkomste kwytgeskeld van inkomstebelasting. Die bedrag kwytgeskeld van belasting word

egter beperk tot R350 000 per jaar.  Aktiewe bydraende lede word aangemoedig om addisionele, belastingvrye en

vrywillige bydraes tot die Predikante Pensioenfonds te maak. Ekstra bydraes maak ’n groot verskil aan ’n lid se fondswaarde.

Addisionele bydraes kan in ’n enkelbedrag gedoen word en direk by Alexander Forbes inbetaal word. Kontak Elodie van der

Walt (pensioen@kaapkerk.co.za) vir die prosedure en die bankbesonderhede.  Die onus rus dan op die lid om belasting met

die SAID uit te klaar.

Die ander moontlikheid is om maandeliks ’n ekstra bydrae via die werkgewer te doen. Ongeveer 80 lede maak reeds van

hierdie opsie gebruik en belê maandeliks gesamentlik meer as R300 000 in hulle pensioen.
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Daar is heelwat predikante wat na ouderdom 65 nog vir ’n

aantal maande, of selfs langer, voortgaan in die gemeente se

diens. Die groeplewensversekeringskema (sterftedekking) by

Sanlam se polisbepalings maak voorsiening daarvoor dat

lede wat na ouderdom 65 steeds in die gemeente se diens

aanbly, se sterftedekking voortgesit kan word tot bereiking

van ouderdom 70 jaar, of werklike aftrede, welke een ook al

eerste plaasvind. Geen mediese vereistes word in hierdie

geval deur die versekeraar verlang nie. 

Die polis by Sanlam bevestig die voortsetting van

lewensdekking vir ’n predikant in diens tussen 65 en 70.

Dit sluit ’n termynkontrak-predikant in waar daar nie ná

65 ’n onderbreking in diens was nie en die kontrak vir

twaalf maande of langer is. Afgetrede persone kan

ongelukkig nie tussen 65 en 70 voortgaan met die polis

en self die premies betaal nie. 

Kontak die pensioenkantoor (Elodie van der Walt –

pensioen@kaapkerk.co.za) betyds – voor ouderdom 65 –

indien u met die versekering wil voortgaan.

Omwentelinge in die pensioenkantoor
Die pensioenkantoor het sedert die vorige nuusbrief ’n

taamlike omwenteling in personeel gehad.

Kenny Raats het op 31 Januarie 2021 met vervroegde

pensioen afgetree. Kenny was die menslike

hulpbronbestuurder by die NG Kerk in SA, maar het ook as

hoof van die pensioenkantoor opgetree en was vir baie

predikante die verstek opsie om te skakel vir enige iets ten

opsigte van hulle pensioen. Kenny het intussen by George

de Kock se FinPrufe Wealth BlueStar Finansiële Adviesdiens

aangesluit. Die PPF se Voorsitter en Hoofbeampte het met

FinPrufe Wealth BlueStar vergader en die versekering gekry

dat FinPrufe slegs finansiële adviesdienste aan predikante

verskaf wat spesifiek daarvoor vra en hulle self aanmeld.

Lede hoef dus nie bekommerd te wees dat FinPrufe met

“binne inligting” werk nie. 

Stephanie van der Merwe het op 21 Maart 2020 bedank en

het op 1 Desember 2020 gesterf. Stephanie was die

rekenmeester in die pensioenkantoor en het die posisie

vanaf 16 Maart 2007 beklee. 

Kenny en Stephanie se poste is nie weer gevul nie .Elodie

van der Walt, die administratiewe beampte in die

pensioenkantoor, se diensure is verleng. Die finansiële span

van die NG Kerk in SA het ook die finansiële deel van die

pensioenkantoor oorgeneem.

Christine Lombard het op 31 Oktober 2021 afgetree na 38

jaar diens in die sinodale kantoor. Christine het nie met die

Predikante Pensioenfonds te doen gehad nie, behalwe dat

sy die mediesefonds van pensioenarisse en predikante (in

die Wes-Kaap) hanteer het. ’n Groot deel van die

Predikante Pensioenfonds se lede het dus gereeld met

Christine te doen gehad. Ria Koen is in Christine se pos

aangestel. Die e-pos adres bly medies@kaapkerk.co.za.

Bossie Minnaar, die Hoofbeampte van die Predikante

Pensioenfonds, tree op 31 Januarie 2022 af. Die nuwe

Saakgelastigde sal eersdaags aangestel word. Die

tradisionele gebruik was dat die Beheerliggaam van die

pensioenfonds die Saakgelastigde ook as Hoofbeampte

aanwys. Die toekoms sal leer of dit steeds so gedoen sal

word. Hoogtepunte in die Predikante Pensioenfonds

sedert Bossie se aanstelling op 1 September 2012 was die

vestiging van die IFLA (in fonds lewende annuïteit). Met

lede se geld wat in die fonds bly, kon die pensioenfonds se

bates met byna duisend miljoen rand groei: van R1 273,5

miljoen (R1,2 miljard) op 1 September 2012, na R2 212,7 op

31 Augustus 2021. Die groot vreugde was die formele

inskakel van die Vrystaat se Sinodale pensioenfonds by die

Predikante Pensioenfonds (sien hoofberig).

VOORTGESETTE STERFTEDEKKING TYDENS
LAAT AFTREDE 

Lede wat na aftrede met sterftedekking by Sanlam wil voortgaan, kan dit

sonder mediese keuring doen, maar die premie word op individuele vlak

bereken. Dit moet binne twee maande na aftrede met Sanlam gereël

word.

 

In ’n onlangse kwotasie het R1,7 miljoen se lewensversekering sowat 

R1 970 per maand gekos. Lede wat belangstel om met lewensversekering

na aftrede voort te gaan, moet dit via hulle eie finansiële adviseur by

Sanlam aanvra. Dit is net belangrik om die groepskema se kode by die

pensioenkantoor (Elodie van der Walt – pensioen@kaapkerk.co.za) te kry.

VOORTGESETTE STERFTEDEKKING NÁ AFTREDE 
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Mnr Adriaan de Ruiter is die hoofbeampte van die

Sinodale Pensioenfonds van die Vrystaat en nou die

Vrystaatse lede se verkose lid op die PPF se

Beheerliggaam.

Dr Leon Foot is die Voorsitter van die Sinodale

Pensioenfonds van die Vrystaat se Beheerliggaam en is

aangewys as die Vrystaat se werkgewer se aangewese lid.

Dr Foot is ook vir jare reeds die voorsitter van die

Algemene Sinode se Beleggingskomitee en dan ook

dadelik gevra om deel te word van die PPF se

Beleggingskomitee.

Ds Willie Schoeman is die predikant van die NG

Gemeente Alexandria in die Oos-Kaap. Benewens sy

teologiese kwalifikasies, het hy ook ’n BSc in Wiskunde

met lof geslaag. Hy het ook drie aktuariële eksamens

geslaag in Finansiële Wiskunde, Statistiek en Ekonomie. 

Die PPF se Beheerliggaam het in die laaste twee jaar agt

nuwe trustees verwelkom. Die Vrystaat is nou deel van die

Predikante Pensioenfonds. Die Beheerliggaam is gevolglik

vergroot tot 22 lede ten einde aan die Vrystaat die

geleentheid te gee om ook twee lede op die PPF se

Beheerliggaam te kon aanwys. Die nuwe lede is as volg:

Vrystaat

Oos-Kaapland
Ds Egbert Steyn, voorheen van Paterson in die Oos-Kaap, het

die beroep na die NG Gemeente Goodwoodpark aanvaar en

het op 1 Oktober 2021 daar begin. Ds Willie Schoeman is

tydens die Oos-Kaap se sinodesitting (Oktober 2021) as die

Oos-Kaap se verkose lid verkies.

BEHEERLIGGAAM VAN DIE PPF
Aktiewe lede van die pensioenfonds, sowel as in fonds lewende annuïteit lede, kan van Alexander Forbes

se selfoontoepassing of webwerf gebruik maak om direkte toegang tot hulle persoonlike fondswaardes

te verkry. Die toepassing en webwerf gee nie net fondswaardes nie, maar bied ook nuttige gereedskap

waarmee ’n lid persoonlike projeksies kan doen en bewaar. Bydraes kan gekontroleer word.

Ds Melt Loubser is die predikant van die NG Gemeente

Grootdrink, maar ook die hoof van Momentum Consult

Grootrivier (Upington). Hy het in November 2020 ’n lid

van die Beheerliggaam geword.

Mnr Jan Kotze (ouditeur van PKF) het in Februarie 2021

lid van die Beheerliggaam geword en is ook as lid van die

PPF se Oudit- en Risikokomitee aangewys. 

Mnr Werner Jordaan was voorheen ’n ouditeur by PwC

en het onder andere die NG Kerk in SA se boeke geoudit.

Hy is nou deel van Capivest Financial Services

(versekeringsmakelaars) en het in Augustus 2019 lid van

die Beheerliggaam geword.

Ds Eugene Malan het in Januarie 2021 lid van die

Beheerliggaam geword. Hy is een van die NG Gemeente

Sonstraal (in Durbanville) se predikante. 

Ds Pieter Grobler, predikant van die NG Gemeente

Scottburgh, is vanaf Junie 2020 die aangewese lid van

KwaZulu-Natal. 

Noord-Kaapland
Ds Theunis Smit het in 2020 afgetree. Ds Melt Loubser was sy

sekundus.

Wes-Kaapland
Beide mev Annerina Viljoen (finansiële bestuurder van die

NG Kerk in SA) en me Anél Grobler (ouditeur) het weens

werksdruk uitgetree. Twee nuwe ouditeure is in hulle plek

benoem:

Ds Francois Herselman het einde 2020 uit die fonds getree

en kon dus nie meer ’n verkose lid van die Beheerliggaam

wees nie. Ds Malan was sy sekundus.

KwaZulu-Natal
Ds Petrus Fouché het vroeg in 2020 bedank as ’n lid van die

Beheerliggaam. 

Die tabel lys die 22 lede
van die Beheerliggaam. Die
name in vetdruk is die
nuwe lede.
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SINODE VERKOSE LEDE AANGEWESE LEDE

Wes-Kaapland

Oos-Kaapland

Ds Monty Sahd
Ds Charl Stander 
Ds Strydom Bruwer 
Ds Jampie Nel 
Ds Johan van den Heever 
Ds Eugene Malan (Jan 2021)

Mnr Christian van Schalkwyk
Mnr Leon Hanekom 

Mnr Jan Swanepoel 
Mnr Werner Jordaan (Aug 2019)
Mnr Jan Kotze (Feb 2021)

Ds Willie Schoeman (Okt 2021) Ds Danie Mouton

Noord-Kaapland Ds Melt Loubser (Nov 2020) Ds Mossie Mostert

KwaZulu-Natal Ds Petrus Botha Ds Pieter Grobler (Jun 2020)

Vrystaat Mnr Adriaan de Ruiter (Sept
2021) Dr Leon Foot (Sept 2021)

Pensioentrekkers Ds Christo Alheit 
Dr Willem Fourie

IFLA Annuïtante Dr Willie Cilliers



Ondev Apps

In Memoriam

Ds Marius Lourens – Vanstadensrivier, 04/12/2020
Ds SL (Liezel) de Jager – Suidkus, 13/10/2021

Ds WK Troskie – Hayfields, 28/05/2019
Prof J du Preez – Somerset-Wes, 08/08/2019
Ds DM van den Heever – Komani, 23/09/2019
Ds NS Steenkamp – Die Strand, 03/10/2019
Ds GJ Strydom – SKDB Namibië, 04/10/2019
Ds J Nieuwoudt – De Aar, 21/12/2019
Ds PJ Eloff – Bredasdorp, 01/03/2020
Ds DJ Pypers – RCA Kaapstad, 23/03/2020
Ds CS Roberts – SKDB Sinodale Diens, 29/04/2020
Ds WF Jordaan – De Aar, 16/08/2020
Ds JDA Conradie – Parowvallei, 14/09/2020
Ds CJ Lamprecht – Bellville-Uitsig, 17/12/2020
Dr JPM Stapelberg – Molteno, 21/10/2020
Ds FJ van Eeden – Kapelaan SAP, 18/01/2021
Ds DJ Grove – Vryburg, 11/06/2021
Dr JB Greeff – PE-Lorraine, 05/07/2021
Ds JC Buys – Pietermaritzburg-Wes, 28/07/2021
Ds JC Oosthuysen – VGK Mbekweni Paarl, 26/08/2021
Ds IJ Mentor – VGK Rondebosch – 26/08/2021

Dr DL (Deon) van Niekerk – voorheen Upington-Oos,
16/09/2019
Dr JH (Johann) Spies – voorheen Pietermaritzburg-Suid,
03/07/2020
Ds PFC (Pieter) Pieterse – voorheen Pofadder, 08/08/2020
Ds IS (Isak) Kellerman – voorheen Karatara en Knysna,
22/09/2020
Ds AP (Alwyn) Roux – voorheen Pofadder, 19/11/2020

Die volgende predikante in die pensioenfonds (19 pensioentrekkers
en twee aktiewe lede) het sedert Mei 2019 gesterf.

AKTIEWE LEDE

PENSIOENTREKKERS

AFGETREDE LEDE BUITE DIE FONDS
Daar is ook heelwat predikante wat buite die pensioenfonds
afgetree het. Ons noem die name van predikante wat iewers in die
vyf sinodes (Noord-, Wes- en Oos-Kaapland, KwaZulu-Natal en
Vrystaat) werksaam was. Laat weet gerus as ons iemand
oorgeslaan het. 

Ds JJ (Jaco) van Eyssen – voorheen Willowmore,
30/11/2020
Ds Francois Preiss – voorheen Heidekoppie, 16/12/2020
Ds Neels Lamprecht – voorheen Bellville-Uitsig en PSD vir
Ampsbediening en Evangelisasie in die Wes-Kaap,
17/12/2020
Ds FJ (Basie) van Eeden - voorheen Port Elizabeth-Oos, Port
Elizabeth-De Duin, Humansdorp, Tafelberg en Oudtshoorn,
18/01/2021
Ds Petre Theron – voorheen Aurora, 27/01/2021
Dr JL (Johann) Ludike - voorheen Reitz-Wes, 31/01/2021
Ds MG (Thinus) Janse van Vuuren - voorheen Ruyterwacht,
08/02/2021
Ds HJG (Erik) van Heerden – voorheen Carnavon en Velddrif,
14/02/2021
Ds LP (Wiekie) du Preez – voorheen Delportshoop, Volmoed,
Namakwaland, Prins Albert (VGK), Bothasrus-Despatch en
Marquard, 18/03/2021
Ds MdP (Mornay) le Roux – voorheen Grabouw, 28/04/2021
Ds FJ (Frikkie) Greeff – voorheen Laingsburg en Nuwerus,
27/06/2021
Ds Theunis de Bruin – voorheen Kamieskroon en Rouxville,
27/06/2021
Ds Marius Cornelissen – voorheen Warrenton, 01/07/2021
Ds TD (Davis) Booker  voorheen Clanwilliam, Toevlug (CAB)
en Robertson-Oos, 03/07/2021
Ds MM (Thys) Agenbach – voorheen Citrusdal, Bonnievale,
Namakwaland en Boesmanland, 05/07/2021
Dr Jacob Greeff - voorheen Sondagsrivier, Uitenhage-De Mist
en Port Elizabeth-Lorraine, 05/07/2021
Ds HJ (Hennie) Brandt – voorheen Bultfontein, 14/07/2021
Ds WA (Willie) Pieters – voorheen Winterton, 23/07/2021
Ds GW (Gert) Painter – voorheen Upington-Oos en Port
Elizabeth-Wes, 26/07/2021
Ds BR (Bianca) van Graan – voorheen Kenhardt,
26/07/2021
Ds PA (Petrus) Loots – voorheen Garies, Gamkavallei en
Parow-Sentraal, 27/07/2021
Ds DP (Daan/Danie) Wium – voorheen Moorreesburg,
16/10/2021
Ds AJ (Johan) Jacobs – voorheen Aurora, 17/10/2021
Ds JPM (Kobus) Stapelberg – voorheen Molteno,
21/10/2021
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Hoekom FinPrufe Wealth BlueStar? 
FinPrufe Wealth BlueStar verskaf kliëntgerigte finansiële advies. As ons kliënt, kan u altyd 
staat maak op diens wat effektief, onafhanklik, relevant en akkuraat is. 

FinPrufe Wealth BlueStar glo dat elke individu belangrik is. Ons is as span daartoe verbind om 
doeltreffende resultate volgens u behoeftes na te streef. Ons span bestaan uit kundiges op  
verskeie spesialisgebiede en kan gevolglik ’n eenstopdiens met holistiese oplossings lewer. 
Omdat ons professionele finansiële beplanners tot u diens stel, kan u staatmaak op betroubare, 
praktiese alternatiewe om u in staat te stel om  goed-ingeligte finansiële besluite te neem. 

Ons Sanlam-verbintenis gee u boonop gemoedsrus in die wete dat ons aan al die bedryfs- 
verwante wetgewing voldoen en dat ons advies gerugsteun word deur hierdie welbekende 
handelsnaam in die versekeringsbedryf. Betroubare advies word gebaseer op ’n volledige  
behoefte-ontleding en ’n omvattende finansiële plan wat gereeld hersien word. 

Wat word bespreek?  
Sanlam en die Predikante Pensioenfonds is vennote en u kan reeds voor aftrede van hierdie 
adviesdiens gebruik maak. ’n Jaarlikse hersiening van u portefeulje, met aanpassings waar 
nodig, is deel van ons unieke diens aan u.

Die voor-aftrede adviessessie sal die volgende aanspreek:  
Ontleding van u beleggingsrisiko.  

Beleggingsportefeulje-samestelling in ooreenstemming met u aftreebehoeftes. 

Holistiese beplanning, wat bestaande polisinligting insluit.  

Ander finansiële behoeftes by onder meer dood, ongeskiktheid en aftrede. 

Die adviessessie by aftree-ouderdom sal die volgende aanspreek:  
Beskikbare aftreegeld en behoeftes, ten einde inkomste-onttrekking uit die aftree- 

 belegging te bereken.  

’n Aanbeveling om nie meer as 5% van die beleggingskapitaal as inkomste te onttrek nie 
en die implikasies van hierdie aanbeveling.  

Volledige inligting om ’n ingeligte vergelyking te kan tref met ander aftree-opsies. 

Belasting-effektiewe aanbevelings vir u unieke omstandighede.

Koste vir u as lid
FinPrufe Wealth BlueStar onderneem om ’n adviesfooi van R4 500 (BTW ingesluit) te hef by 
elk van die sessies. Die fooi word vir u gerief direk vanaf u fondswaarde verhaal. 

Die fooi sal jaarliks hersien word met goedkeuring van die trustees van die Predikante Pensioenfonds.  

Die na-aftrede fooi word direk met u as belegger onderhandel. FinPrufe Wealth BlueStar hef ’n 
deurlopende maksimum adviesfooi van 0.23% van die fondswaarde per jaar. Hierdie fooi dek die 
koste van advies na aftrede op die In-Fonds Lewende Annuiteit en word jaarliks heronderhandel 
met die belegger. ’n Minimum fooi van R5 750 en ’n maksimum fooi van R11 500 per jaar geld 
hier (BTW Ingesluit).  



Ander dienste wat FinPrufe Wealth BlueStar kan lewer 

 Lewensversekering

 Korttermynversekering 

Boedelbeplanning (wat die opstel van u testament insluit) 

Mediese versekering 

Beleggingsbeplanning (plaaslik sowel as internasionaal) 

Belastingadvies deur ’n geakkrediteerde belastingpraktisyn 

Nog nie oortuig?
BlueStar is inderdaad Sanlam se vlagskip finansiële adviesmodel en kombineer die beste aspekte  
van twee wêrelde. Aan die een kant kan u ’n langtermynverhouding met ’n aangewese adviseur 
geniet, wat ’n persoonlike benadering verseker. Aan die ander kant het u toegang tot ’n aantal 
finansiële advieskundiges, almal saam onder een dak. BlueStar bied ’n vernuwende benadering 
tot finansiële oplossings wat ons kliënte toegang gee tot gerieflike, toeganklike en uiteenlopende 
kundigheid. Tans is daar 258 Bluestar-besighede in Suid-Afrika met kantore regoor die land wat 
sal verseker dat u advies ontvang waar u ook al woon. Dit onderskei ons eenvoudig van die res.

FinPrufe Wealth BlueStar is geakkrediteer om advies aan u te verskaf insake die Predikante 
Pensioenfonds se In-Fonds Lewende Annuïteit.

Ons weet dat u u finansiële onafhanklikheid ernstig opneem en, ten einde u finansiële doelwitte 
te kan verwesenlik, u ’n omvattende, maklik-uitvoerbare plan en ’n enkele dienspunt vir al u  
adviesverwante sake benodig. Ons is daartoe verbind om dié reis saam met u te onderneem. 
Ons het 150 predikante wat reeds hierdie pad saam met ons stap.

As u dus ernstig is om hierdie belangrike fase van u loopbaan met gemoedsrus te betree, 
kontak FinPrufe Wealth BlueStar sonder verwyl.

Kontakbesonderhede

     George de Kock  BComm (Hons)
     Direkteur
     021 880 6636 
     082 460 3278
     george@finprufe.co.za

     André Wethmar CFP® 
     Senior Finansiële Beplanner
     021 880 6618
     083 766 6822
     andre@finprufe.co.za

Sanlam is ’n Gelisensieerde Verskaffer van Finansiële Dienste.2
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ALEXANDER FORBES 
FINANSIËLE 

BEPLANNING DIENSTE

Aftrede is een van die grootste besluite wat almal van ons in die gesig staar. Alexander Forbes is al vir

die laaste 35 jaar spesialiste op die gebied en verstaan hoe ŉ belangrike en moeilike oorgangsperiode

dit vir meeste mense is. Sluit aan by ons wêreld van kundigheid en laat ons jou bystaan om jou aftrede

met vertroue aan te pak. Kyk gerus die video, wat jou so bietjie meer insig sal gee oor die aftree besluit.

Omvattende Spesialis Beplanning Dienste

Kundigheid Spesialis Produkte Wat kos dit my?

R                                                R

Alexander Forbes se produkte en 

fondse is ontwerp met aftrede in 

gedagte. Ons verstaan dat aftrede 

uniek is, en wat belangrik is vir lede in 

aftrede.

Ons het spesialis produkte wat kliente 

unieke voordele en opsies bied om 

hulle die beste kans te gee om hul 

gewensde aftree uitkoms te bereik.

Ons spesialis platform, AFRIS, is ook 

die enigste platform in die land wat lede 

toegang bied tot institusionele fooie. 

Die koste voordeel kan ŉ groot verskil 

maak in jou aftrede inkomste. 

Kyk gerus na die video om meer oor die 

unieke produkte leer

As lid van die Predikante Pensioen 

Fonds het ons ŉ spesiale 

ooreenkoms met die fonds, waar jy 

ŉ eenmalige fooi betaal. Die fooi 

word verhaal van jou aftree fondse, 

dus beïnvloed dit nie jou kontantvloei 

nie.

In-Persoon Konsultasie

R8 625 (BTW ingesluit)

Aanlyn Konsultasies

R5 750 (BTW ingesluit)

Jy het toegang tot die dienste enige 

tyd vanaf 5 jaar voor aftrede, 

sowel as by aftrede. Ons verskaf dan 

ook ondersteuning na aftrede om 

gereeld jou belegging te hersien teen 

dieselfde tarief as hierbo uiteengesit.

Kyk gerus die video om meer te leer 

oor hoe die fooie werk.

Alexander Forbes Finansiële Beplanning Konsultante Edms. Bpk. is ŉ gelisensieerde finansiële dienste verskaffer (FSP 31753 and registrasie nommer 1995/012764/07). 

Alhoewel sorg gedra is om korrekte inligting aan te bied, neem Alexander Forbes en sy direkteure, beamptes en werknemers geen verantwoordelikheid vir enige aksies wat
geneem word op grond van hierdie inligting nie, wat almal finansiële advies vereis.

Die inligting in hierdie dokument behoort aan Alexander Forbes. Jy mag nie enige deel van hierdie dokument kopieer, versprei of wysig sonder die uitdruklike skriftelike
toestemming van Alexander Forbes nie

FINANSIELE BEPLANNING DIENSTE

Alexander Forbes konsultante is almal 
bekwame, gekwalifiseerde

konsultante met jare se 
ondervinding. As besigheid 
spesialiseer ons in aftrede 

beplanning en het ŉ kundige span 
wat die konsultant ondersteun om 

seker te maak ons is aan die 
voorpunt van aftrede advies. 

Met ŉ span konsultante regoor die 
land, maak nie saak waar jy is of 

waar jy besluit om af te tree nie, 
jy weet jy het professionele 

konsultante wat jou sal bystaan.

Kyk gerus na die video om ons span 
konsultante te ontmoet.

Kontak vir Estian Visagie om jou reis na aftrede te begin.
visagiee@aforbes.com | 071 878 6664 | 021 809 3699

https://vimeo.com/640374047/973e9a125a
https://vimeo.com/640379398/adc3a0a92d
https://vimeo.com/640383608/280e7e8466
https://vimeo.com/640387867/1a3997d616
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