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EIENDOMME

.

BESIGHEID 
TE KOOP

3212.

FRANCHISE
COFFEE SHOP
EAST RAND

Early hours closing.
N/P 90k pm. R3.5m
tac@mweb.co.za
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WERK
3600

.

VAKMANNE/AMBAGTE
3620

.

TURNER
REQUIRED FOR ENGINEERING CO IN BOOYSENS AND

JHB • PROOF OF 5 YEARS' EXP. REQUIRED
• START IMMEDIATELY •SALARY NEGOTIABLE.

MAIL CV TO: Infoturner28@gmail.com

.

EKSEKUSIE
VERKOPING

4500.

GEREGTELIKE 
VEILING

4501.
SALE IN EXECUTION:

REMAINING EXTENT OF POR-
TION 5 (A PORTION OF PORTION
1) OF THE FARM ROODEDAM
368
This is a sale in execution pur-
suant to a Judgment obtained in
the above Honourable Court da-
ted 13 JULY 2015 in terms of
which the following property will
be sold in execution by the She-
riff of the High Court Thaba-
zimbi at 10 Steenbok Street,
Thabazimbi, Limpopo on the
27th May 2016 at 09H00, to
the highest bidder. CERTAIN:
The Remaining Extent of Por-
tion 5 (a portion of portion 1)
of Farm Roodedam 368 REGIS-
TRATION DIVISION: K.Q., Lim-
popo Province; AREA: 107.5815
(one zero seven point five eight
one five) hectares. PROPERTY
TYPE: Farm. HELD UNDER DEED
OF TRANSFER NO T148814/2007
IMPROVEMENTS: Main farm-
house consisting of 4 (four) bed-
rooms, lounge, dining room, kit-
chen, scullery, porch room/wash
room, a bathroom with a shower
and a bathroom with a shower
and a bath. All of the rooms in
this house have wooden ceilings;
3x two- bedroom houses; 1x one
bedroom house; 1x three-bed-
room house; 1x five- bedroom
house; 1x 2 and-a-half-bedroom
house; Carport for six motor ve-
hicles; Double garage; Two bore-
holes, one producing 8 000 litre
per hour and the second one pro-
ducing 1 800 litres per hour;
Swimming pool; 4x water-tanks.
The full extent of the farm
(107.5815 hectares)) is divided in
4 (four) fenced-off enclosures,
predominantly for game farming,
one of which is for agricultural
purposes (approximately 10 (ten)
hectares which is under drip irri-
gation). CONTACT DETAILS:
Cassidy Louw - 012 346 2080
FARM ROODEDAM 368

MEI 15(BBM)4501

Vir baie mense is die besluit wat om 
met hul geld te doen by aftrede seker 
die enkele grootste finansiële besluit 
van hul lewe. 

Baie sogenaamde “opsies” is net in-
gekleurde bemarkingstaal vir dieselfde 
ding. Jy het eintlik net twee keuses. 
Óf ’n gewaarborgde pensioen (lewens-
annuïteit) óf ’n beleggingsgekoppelde 
pensioen (lewende annuïteit). 

Die lewensannuïteit bied verskillen-
de inkomste- en waarborgopsies. Dit 
bied die sekerheid van ’n lewenslange 

inkomste en jy het geen bekommernis 
oor beleggingsopbrengs nie. Die le-
wende annuïteit bied jou die vryheid 
om jou inkomste te kies (tussen 2,5% 
en 17,5% per jaar van die kapitaal), 
maar jy dra die volle verantwoordelik-
heid vir jou belegging. 

Die lewensannuïteit se grootste en-
kele voordeel is die gemoedsrus. ’n 
Gewilde argument daarteen is dat jou 
geld ná jou dood weg is vir naasbe-
staandes. ’n Lang lewe met ’n seker 
inkomste word na my mening nie al-
tyd genoeg beklemtoon nie. 

Die lewende annuïteit se grootste 
voordeel is dat jy jou kapitaal kan laat 
groei met oordeelkundige beleggings-
besluite. ’n Gewilde argument ten 
gunste daarvan is dat as jy sterf jou 
geld nie weg is nie, maar behoue bly 
vir naasbestaandes. Die direkte ver-
band tussen ’n baie lang lewe en die 

vereiste van deurlopende goeie op-
brengste is wat nie altyd beklemtoon 
word nie. 

Kom ons kyk wat sê die syfers. Vir
die lewende annuïteit neem ek as ver-
trekpunt Allan Gray se Stable Fund, 
een van daai “vervelige” fondse (ek 
hou van vervelige fondse) wat nooit 
die ligte uitskiet nie, maar jou ook 
nooit gaan teleurstel nie. Sy gemiddel-
de groei oor tyd is so 13% per jaar. 
Oor die laaste jaar was dit byna 15%. 
Oor die meeste periodes klop hy 10%, 
so ek neem 9% as my basisopbrengs-
koers vir die berekeninge hieronder.

Vir die lewensannuïteit neem ek ’n
werklike kwotasie vir ’n kliënt dié 
week. Die kapitaalbedrag is 
R2 706 878. Die inkomste is lewens-
lank gewaarborg vir hom en sy vrou. 
By die dood van die eerste verminder 
dit tot 75% vir die langslewende. 

Dit bied die volgende: ’n vaste pen-
sioen van R21 581 per maand, of 
R12 546 per maand wat jaarliks styg 
met 5%, of R8 433 per maand wat 
styg met werklike inflasie elke jaar. 
Kom ons ignoreer die laaste een. Ons 
weet wel nie wat inflasie gaan doen 
nie, maar ek meen ’n premie van 
meer as R4 000 (R12 546 – R8 433) 
per maand is ’n bietjie hoog vir die ri-
siko van hoë inflasie (ek is optimisties 
oor die toekoms). 

Neem hy die pensioen wat jaarliks
met 5% styg, gaan dit so 11 jaar neem 
om gelyk te trek met die vaste pen-
sioen. Ek meen hy kan oorweeg om 
eerder die vaste inkomste te neem en 
dan die kleiner bedrag (R12 546) te ge-
bruik en die res te spaar in ’n uittree-
annuïteit vir belastingvrye groei. 

Maar, koop hy ’n lewende annuïteit
en onttrek ook net R12 546 per maand

met inkomstegroei van 5% per jaar, 
sal hy selfs ná 30 jaar nog meer as 
R2 000 000 kapitaal op belegging hê. 

Wat my bring by die eintlike punt.
Iemand sê dié week, finansiële raad is 
te duur. 

Ek wonder of hy weet wat dit kos 
as jy nie beplan nie. 

Pasop vir “gratis” produk-gedrewe
raad. Daar is altyd ’n vangplek. Kry 
liefs ’n onafhanklike finansiële beplan-
ner om jou by te staan. Doen die 
somme. Oorweeg die risiko’s. Dan 
weet jy.
■ Nico van Gijsen, ’n gesertifiseerde fi-
nansiële beplanner en belastingprakti-
syn, is besturende direkteur van Finlac 
en ’n lid van Fisa. Lesers kan navrae 
aan hom stuur deur te skryf aan Raad 
met jou Rande, Posbus 8422, Johannes-
burg 2000 of nico@finlac.com; Twitter: 
@Nicovangijsen

Kry raad oor wat jy met jou aftreegeld doen
Nico  van             
Gijsen
Raad met jou rande

Aldi  Schoeman

Die onverwagse sukses van die buite-
perd-sokkerklub Leicester City in die 
Engelse Premierliga hou ’n paar be-
moedigende lesse in vir kleiner on-
dernemings.

Leicester City, wat kleiner salarisse
betaal as sy mededingers en ’n klei-
ner begroting het, het die liga teen 
die Goliats van Engelse sokker gewen. 

Dit nogal met ’n uitvoerende hoof,
Susan Whelan, wat nie ’n sokkeragter-
grond het nie. 

Sy het haar loopbaan by haar fami-
lie se juweliersonderneming begin en 
daarna as aankoper gewerk by Rianta 
International (ARI), wat winkels op 
lughawens wêreldwyd bedryf. 

Om kleiner te wees as mededingers,
sê kenners, hoef jou nie terug te hou 
nie. 

Wat belangriker is as geld, is om ’n
goeie kultuur te vestig, sê Duitser Bos-
man, uitvoerende hoof van die Varsi-
tybeker-reeks. Dit gaan daaroor dat 
spelers die handelsnaam bevorder. 
“Hulle draf op die veld vir die toe-
skouers wat op die paviljoen sit. Hulle 
draf op vir die ou wat ’n Bloubultrui 
na ’n troue aantrek.” 

Prof. Marius Ungerer, dosent in stra-
tegiese bestuur aan die Universiteit 
Stellenbosch se sakeskool, sê daar is 
altyd geleenthede wat kleiner onder-
nemings beter kan benut as groot, ge-
vestigde mededingers. 

Hy  noem  drie  voorbeelde: 
) Hulle kan talentvolle mense trek 
wat geleenthede soek om hulself te 
bewys. 
) Klein ondernemings kan dikwels 
meer en vinniger groeigeleenthede 
bied.
) Dis makliker om ’n meer persoonli-

ke en intieme spankultuur te skep.  
“Geld kan nie goeie interpersoonli-

ke verhoudinge koop nie en dit kan 
net in ’n beperkte mate motiveer,” sê 
Ungerer. 

Hoewel dit nie die reël is dat leiers
suksesvol is as hulle nie die bedryf 
goed ken nie, is dit moontlik omdat 
goeie resultate nie aan net een per-
soon toegeskryf kan word nie. 

’n Leier behoort deeglik te dink oor
die vaardighede van al die rolspelers. 

“Die bemagtiging van ander is ’n 
kenmerk van suksesvolle leiers,” sê 
Ungerer.

Volgens Bosman is leierskap dié be-
langrikste eienskap van ’n goeie sport-
span of organisasie. “Daar is altyd ’n 
debat oor of ’n speler suksesvol was 
voordat die span suksesvol was teen-
oor of die speler dinamies geword het 
danksy die span. My ervaring is hulle 
hét dit in hulle gehad en dit moes net 
ontsluit word.” 

Leicester City se keerpunt het ge-
kom toe die Srivaddhanapraba-familie 
van Thailand die klub in 2010 vir 
£39 miljoen gekoop het, luidens The 
Swiss Ramble, ’n webwerf wat oor die 
sakekant van sokker skryf. 

Die Srivaddhanaprabas het Whelan
as bestuurder aangestel, hulle het die 
klub se skuld uitgewis en ’n stadion 
gekoop (wat deesdae weer vol is).

Nadat die stadion gekoop is, kon 
Leicester ’n inkomste van £150 mil-
joen verdien uit die televisieregte. 

Tot twee jaar gelede het Leicester 
nog in die Engelse tweede liga ge-
speel. Sedert 2014 speel hulle in die 
Premierliga. Sy Premierligastatus het 
Leicester se inkomste laat groei (tot 
£104 miljoen in 2014-’15), maar dit 
was steeds heelwat kleiner as die ge-
wilde klubs soos Manchester United 
(£395 miljoen), Manchester City 
(£352 miljoen), Arsenal (£329 miljoen), 
Chelsea (£314 miljoen) en Liverpool 
(£298 miljoen). 

Hy het ook sy spelers beter betaal:
Die salarisrekening was in 2014-’15 so-
wat £55 miljoen, waar dit voor Pre-
mierligastatus £31 miljoen was, vol-
gens The Swiss Ramble. 

Dis egter steeds heelwat kleiner as
die salarisrekeninge van byvoorbeeld 
Chelsea (£216 miljoen), Manchester 
United (£203 miljoen), Manchester Ci-
ty (£194 miljoen) en Arsenal (£192 mil-
joen).

Anders as by ander klubs kom slegs
’n klein gedeelte van sy inkomste uit 
die verkoop van spelers. 

Liverpool het in een jaar (2014-’15)
£56 miljoen hieruit verdien teenoor 
Leicester se £12 miljoen.

Een van Leicester se groot uitda-
gings is nou om sy goeie spelers te 
behou. Maar dalk is hulle nou so ge-
heg aan die klub dat hulle wíl bly. 

Dis nog ’n eienskap van ’n speler 
wat sy klub bevorder, sê Bosman. “Hy 
is hartseer as dit nie goed gaan nie. 
Hy sê nie toemaar, ek gaan na ’n an-
der klub toe nie.” 

‘Wat base
kan leer 
by dié 
sportklub

Leicester  City  se  ondersteuners  vier  hul  oorwinning.  Toegewyde  spelers  speel  nie  vir 
die  geld  nie,  maar  vir  die  mense  op  die  paviljoen.    |  FOTO:  REUTERS  EN  GETTY  IMAGES

Susan  Whelan,  die  klub  se  uitvoerende 
hoof.

Die  beker  is  Lei
cester  City  s’n. 

Carin  Smith 

Verbruikers moet versigtig wees vir 
kleinhandelaars se prysverhogings en 
die pryse wat hulle vir inkopies be-
taal noukeurig dophou, sê Vicci Ba-
ker, stigter van die prysvergelykings-
webwerf Retail Price Watch. 

Sy het gereageer op Whitey Bas-
son, uitvoerende hoof van Shoprite, 
se bewerings dat sekere winkels on-
nodige prysverhogings na verbrui-
kers deurgee weens die mediabohaai 
oor skerp stygings in pryse. 

Die verbruikersprysindeks het van
7% (jaar tot jaar) in Februarie tot 
6,3% in Maart verlangsaam.  

Kosprysinflasie was egter 10% hoër
in Maart 2016 as in Maart 2015. Tus-
sen Februarie en Maart 2016 het pry-
se met gemiddeld 0,8% gestyg. 

Retail Price Watch het besluit om
te toets of Shoprite Checkers Basson 
se beloftes nakom dat sy groep ver-
bruikers help om inflasie te beveg. 

“Behalwe vir ’n paar merkbare uit-
sonderings lyk dit wel of Shoprite 
Checkers hul prysverhogings onder 
die huidige inflasiesyfers hou,” sê Ba-
ker. 

Maar Baker sê Shoprite se inflasie-
beloftes is meestal van toepassing op 
Shoprite se eie handelsnaamproduk-
te, wat skerp dalings in groothandel-
pryse ervaar het. 

Basson het op 25 April gesê dat 
Shoprite die prys van bruinbrood 
“vasgestel het teen R4,99”, maar Ba-
ker sê hierdie spesifieke 600 g-bruin-
brood is eers van 10:00 op die win-
kelrakke beskikbaar en teen etenstyd 
is daar niks meer oor nie. 

Sy sê verbruikers wat dié brood 
kry is net deel van ’n “gelukkige 
boerpot” en dit doen niks om die al-
gehele prys van brood te verlaag nie. 

Volgens Baker is die prys van 
Shoprite se Country Fair- gemengde 
hoenderporsies van 1,5 kg sedert Ja-
nuarie onveranderd op R39,99. 

Een kilogram grootmaat-varktjops
het egter sedert Januarie van R49,99 
met 15% tot R57,99 gestyg, terwyl die 
prys van ’n pak gemengde varkpor-
sies in April met ’n paar sent tot 
R51,65 gestyg het.  –  Fin24   

‘Wees uiters 
versigtig as jy 
inkopies doen,’ 
sê kenner

Gerrit  van  Rooyen

Waar die Openbare Beleggingskorporasie
(OBK) R100 miljard verloor het in die
48 uur nadat pres. Jacob Zuma die mi-

nister van finansies op 9 Desember afgedank 
het, het ander beleggers ’n lekker vet wins ge-
maak. 

Die OBK, wat hoofsaaklik staatsamptenare se
pensioengeld belê, het die onthulling in die afge-
lope week voor die parlementêre staande komi-
tee oor finansies gemaak. Hy bestuur ’n beleg-
gingsportefeulje van sowat R1 800 miljard. 

Nhlanhla Nene se skielike en onverklaarbare 
afdanking– “Nene-gate” of “9/12”, soos dit ge-
noem word – het tot ’n uitvloei van miljarde 
rande in aandele en staatseffekte uit Suid-Afrika 
gelei. 

Die rand het in die 48 uur ná die aankondi-
ging van R14,60 tot R15,91 teenoor die dollar ge-
tuimel.

In dieselfde tyd het die opbrengskoers van 
R186-staatseffekte van 8,74% tot 10,40% opge-

skiet en het die JSE se indeks van alle aandele 
van 49 523 tot 48 067 punte geval. 

Maar soos dit dikwels in die finansiële markte
gaan, is die een se dood soms ’n ander se 
brood. 

Wouter Fourie, direkteur van Ascor Indepen-
dent Wealth Managers en die instituut vir finan-
siële beplanning (FPI) se finansiële beplanner 
van die jaar vir 2015, sê daar is plaaslike beleg-
gers wat op 9 Desember heelpad bank toe gelag 
het. 

Rapport het hom gevra om te kyk hoe verskil-
lende kliënte van Ascor se portefeuljes gevaar 
het in die 48 uur ná Nene-gate. 

Fourie sê Ascor het reeds voor Nene-gate 
meer van hul geld uit beleggingsfondse na die 
buiteland begin skuif omdat hulle verwag het 
dat die rand sou verswak in die aanloop tot die 
verwagte verlaging van Suid-Afrika se kredietgra-
dering. 

“Nene-gate het toe toevallig die verwagte ver-
swakking van die rand vervroeg,” sê Fourie. 

Die beleggers wat die meeste by Nene-gate 

baat gevind het, was dié wat 
die meeste geld in die buite-
land belê het. 

Hy sê daar moet tussen drie
soorte beleggers onderskei 
word. 

Mense wat reeds afgetree het
en met hul aftreefondsgeld 
woeker, kan tot 100% van hul 
geld in die buiteland belê.

Een so ’n ryk belegger wat op 9 Desember ’n
portefeulje van R12 631 189 gehad het en 73% 
daarvan in die buiteland belê het, het teen 
11 Desember ’n wins van R519 258 of 4,11% ge-
maak. 

Dan is daar ook dié wat Fourie “selektiewe 
beleggers” noem. Hulle belê nie aftreegeld nie 
en is dus nie aan aftreewetgewing onderhewig  
nie. 

Die derde soort beleggers is mense wat geld 
wegsit vir hul aftrede, maar nog nie afgetree het 
nie. 

Hulle mag hoogstens 25% van hul pensioen-

fonds in die buiteland belê. 
Hierdie beleggers het geld verloor toe die 

rand met Nene-gate verswak het. Die omvang 
van hul verlies het gewissel, sê Fourie.

Aggressiewe beleggers se verliese was kleiner
omdat hulle meer geld in die buiteland gehad 
het en konserwatiewe beleggers het groter ver-
liese gely omdat minder van hul geld in die bui-
teland was. 

’n Belegger wat meer aggressief belê het in 
die buiteland en op 9 Desember R 1 165 993 in 
sy fonds gehad het, het teen 11 Desember 
R6 050 of 0,6% verloor.

Nene-gate gee 
party vet wins
Beleggers met geld in buiteland kon glimlag 

Hoe finansiële markte vyf maande ná Nene-gate lyk
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