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LET WEL 
 

Alle regte voorbehou. 
Geen gedeelte van hierdie handleiding mag sonder skriftelike 

verlof gereproduseer of in enige vorm of langs enige elektroniese 
of meganiese weg weergegee word nie, hetsy deur fotokopiëring 

of enige ander stelsel van inligtingbewaring. 
 

As jy vir Marthinus Versveld (Kaapse filosoof en skrywer) gevra het om sy 
handtekening in ’n boek te maak – dalk in een van sy boeke – dan het hy dit met 
potlood gedoen... nooit met pen en ink nie! 
Ons is maar voorlopig en tydelik... en wat ons ook al sê en skryf is nooit klaar geskryf 
nie. Eintlik moes ek die “handleiding” ook in potlood geskryf het! 
Solank die skribas dít onthou...kan hulle die “handleiding...die trap-der-jeug” met 
oorgawe gebruik en verder skryf en skryf... Daar is geen koste aan verbonde nie! 
Hoekom die waarskuwing... in ink geskryf: 

Alle regte voorbehou. Geen gedeelte van hierdie handleiding mag sonder skriftelike verlof 
gereproduseer of in enige vorm of langs enige elektroniese of meganiese weg weergegee word 
nie, hetsy deur fotokopiëring of enige ander stelsel van inligtingbewaring. 

Ek is maar net ’n predikantjie wat dink hy weet wat ’n skriba behoort te doen. Ek 
vrywaar my eintlik net – aanspreeklikheid. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opsteller JPL Mostert 
 
 
 

Eerste uitgawe April 1994 
Tweede uitgawe Mei 2009 
Derde uitgawe September 2013 
Vierde uitgawe November 2013 
Vyfde uitgawe Januarie 2014 

 



 

INHOUDSOPGAWE 
 

1. Inleidende opmerkings gemeenteadministrasie 1 

2. Gesonde Korporatiewe Bestuur 3 

3. Wette en beleidsdokumente 5 

4. Naslaanwerke en bronne vir Kerkkantoorpersoneel 7 

AFDELING A: KERKKANTOOR EN PERSONEEL 8 

5. Die Saakgelastigde – Weeklikse take 9 

6. Die Saakgelastigde – Maandelikse take 11 

7. Die Saakgelastigde – Kwartaallikse take 13 

8. Die Saakgelastigde – Jaarlikse take 15 

9. Registerhouer 24 

10. Koster 27 

11. Rugsteun 29 

12. Boeke – Registers – Lyste 31 

AFDELING B: KERKRAADSVERGADERINGS 33 

13. Kerkvergaderings: Agenda, notules en verslae 34 

14. Inleiding 34 

15. Die “pad” na die kerkraadsvergadering 34 

16. Agenda van die kerkraad 35 

17. Aanvulling van die agenda 35 

18. Kortlys vir bespreking 36 

19. Algemene beginsels t.o.v. voorstelle en amendemente 37 

20. Voorstelle 37 

21. Amendemente 37 

22. Verslae 38 

23. Notule afhandeling van sake van kerkraad 39 

24. Algemeen 40 

25. Rol en funksie van dagbestuur 41 



 

26. Luisterryke Vergaderings 42 

Bylae 1: Betalingsmagtiging Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland 44 

Bylae 2: Aanvraagvorm Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland 45 

Bylae 3: Adviesbrief vir oorbetaling aan die sinodale kantoor Ned. 
Geref. Kerk in Noord-Kaapland 

46 

Bylae 4: Twee voorbeelde van kollektevorms 48 

Bylae 5: Aanmeldingkaartjies vir nuwe intrekkers 49 

Bylae 6: Verlof aansoekvorm 50 

Bylae 7: Geloofsbrief Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland 51 

Bylae 8: Vorm 1 (statistiese gegewens) Ned. Geref. Kerk in Noord-
Kaapland 

53 

Bylae 9: Voorbeeld Doopvorm 54 

Bylae 10: Voorbeeld van Doop-plakker 55 

Bylae 11: Voorstelvorm 56 

Bylae 12: Voorbeelde van foutiewe/korrekte agenda, verslag en notule 
van en na die kerkraadsvergadering 

57 

Bylae 13: Voorbeelde: notulering verskillende sake 60 

Voorbeelde/siklus vanaf kennisgewing 
tot en met optredelys/besluiteregister 

 

Bylae 14.1: Begeleidende brief by agenda van kommissies van die 
kerkraad 

62 

Bylae 14.2: Agenda van kommissies van die kerkraad van die Ned. 
Geref. Kerk Xxxxxx, gehou op Maandag 8 Oktober 2001 

63 

Bylae 14.3: Agenda vir ’n vergadering van die kommissie vir 
gemeentebediening gehou te word op Maandag 8 Oktober 2001 

64 

Bylae 14.4: Begeleidende brief by agenda kerkraadsvergadering 1 
November 2001 – 18h00 

65 

Bylae 14.5: Agenda vir ’n gewone vergadering van die kerkraad van 
die Ned. Geref. Kerk Xxxxxx, gehou te word op Donderdag 1 
November 2001 (volledige agenda) 

66 

Bylae 14.6: Verloop kerkraadsvergadering (nota vir voorsitter) 68 

Bylae 14.7: Agenda vir ’n gewone vergadering van die kerkraad van 
die Ned. Geref. Kerk Xxxxxx, gehou te word op Woensdag 16 
November 2005 – kortlys vir bespreking 

69 



 

Bylae 14.8: Optredelys (besluiteregister) 71 

Bylae 14.9: Skedule werking van kerkraadsvergadering 72 

AFDELING C: FINANSIËLE WENKE 73 

1. Kontantontvangste  74 

2. Betalings 74 

3. Voorkom só bedrog met tjeks 75 

4. Tjekaansoeke 76 

Goedkeuringsprosedures 76 

Voorskottjeks 76 

5. Kleinkas 77 

Kleinkas stelsels 77 

Stelsel van veranderende saldo’s 77 

Voorskot stelsel 77 

Algemene prosedures 77 

Rekonsiliasie prosedures 78 

Oorhandigingsprosedures 78 

6. Internet/elektroniese bankdienste 79 

Inleiding 79 

Veiligheidsmaatreëls 79 

Veiligheidsmaatreëls behels onder andere 79 

Identiteitsdiefstal en uitvissing (“phishing”) 80 

Hoe identifiseer jy so ’n bedrogspul? 81 

Internet/elektronies bankdienste 81 

Bylae 15: Voorbeeld van ’n tjek 85 

Bylae 16: Stelsel van veranderende saldo’s 86 

Bylae 17: Voorskot stelsel 86 

Bylae 18: Kleinkas aanvraagvorm 87 

 



1 

INLEIDENDE OPMERKINGS GEMEENTEADMINISTRASIE 
 
Die roepingsverklaring van van die Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland lui: 

’n Sinode is gemeentes wat in ’n kerkverband aan mekaar gebind is en as kerk saam na 
die Woord van die Here luister en die pad so saamloop dat ons ons roeping ontdek en 
mekaar moed en hoop gee om dit uit te leef. 

 
Die Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland onderskryf die waardes van die Seisoen van Luister, 
naamlik: 

    
Leerbaarheid 

Ons leer die wil van God 
ken deur sy Woord. Die 
boek simboliseer die 
Bybel. Die duif stel die 
Heilige Gees voor wat die 
Woord inspireer en bring 
na die mense. Sy 
uitgespreide vlerke 
simboliseer uitgestrekte 
vreugde in die Woord van 
God. 
Die groen agtergrond 
simboliseer die 
vrugbaarheid van die 
grond waarop die woord 
val. 

Vertroue 
Uit die lig van God wat die 
Woord vir ons bring (die 
geel sentrale gedeelte) 
moet ons in liefde na 
mekaar luister. Die 
“mense” het God se 
woord/wysheid in hulle 
koppe. Die lywe 
simboliseer die 
teenwoordigheid van die 
vrug van die Gees. Die 
hartvorm simboliseer die 
liefde waarin hulle na 
mekaar luister. 
Die rooi agtergrond 
simboliseer liefde en aksie. 
Die Heilige Gees 
onderskraag die hele 
proses. 

Deernis 
Hier simboliseer die 
mense ‘n eenheid wat in 
deernis 
(compassion/liefde) na 
mekaar luister. Die kring 
word nou voltooi deur 
die mense wat eerste 
geluister het en wat nou 
met ander deel. Die 
koppe is blou, want daar 
is vrede in hulle gemoed. 
Die Heilige Gees 
onderskraag die hele 
proses. 
Die geel agtergrond 
simboliseer die rykdom 
van God se 
teenwoordigheid in die 
wêreld. 

Openheid 
Hier het die mense een 
geword in die rykdom en 
wysheid van God en 
gaan hulle vurig uit om 
dit wat hulle gehoor het 
diensbaar te deel. Dit is 
soos ‘n blom wat 
oopgegaan het en die 
openheid simboliseer 
waarin hulle optree. 
Terselfdertyd simboliseer 
die uitgaande pyle 
diensbaarheid in alle 
uithoeke van die wêreld. 
Die blou agtergrond 
simboliseer hier die 
kalmte in die kennis van 
God en sy Woord, soos 
‘n see waarin ons rus 
omdat ons luister. 

 
In my eerste jare in die bediening het ek dikwels uitgeroep: “Is daar iemand wat my kan help!” 
My bediening het begin in Kaokoland (Himba’s) en daarna was ek werksaam onder die Damaras en 
Boesmans. Die luukse van ’n kerkkantoor en kerkpersoneel het ek nie geken nie! 
In die NG Kerk het die grootste deel van my bediening in die diep platteland plaasgevind. Dikwels 
was daar elke tweede jaar ’n ander skriba in die kerkkantoor. In een gemeente was daar in die 
bestek van 9 jaar 5 skribas. Dit was letterlik ’n geval van “swem Jannie, swem...”.  
 
Kerkpersoneel skakel my van tyd tot tyd en vra raad. Die versoek is telkens: “Stel asseblief die stof 
beskikbaar wat jy tydens opleidingsessies gebruik”. 
Ek het besluit om aan die versoek te voldoen. Wat ek beskikbaar stel, is eintlik ’n “handleiding 
(praktiese gids) wat ek opgestel het sodat Mossie ’n idee kan hê wat in die kerkkantoor gebeur”. 
Miskien kan dit ’n bydrae lewer vir nuwe beginners in kerkkantore... met niemand byderhand wat 
opleiding en raad kan gee. 
 
Kerkpersoneel met jare se ondervinding moet liefs die “trap-der-jeug” verbygaan! 
 
Ina Rousseau skryf so mooi oor dié Skriba en die potlood: 

Potlood 
Skriba, sny deur my hout: 
laat Jou messie in my ínsny 
tot aan my kern; lê bloot 
soos ’n stuk gebeente 
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my grafiet, 
al sou ek my teen Jou verset 
totdat ek splinter – 
sny deur die plankdood, onthul 
my siel, gebruik dan, Skriba, 
gebruik my soos Jy wil. 

 
Ds. JPL (Mossie) Mostert 
(Predikant in sinodale diens: Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland) 
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GESONDE KORPORATIEWE BESTUUR 
 
1. INLEIDING 

Korrupsie, witboordjiemisdaad, swak en/of geen dienste.... klink dit bekend? Die koerante, 
televisie en radio basuin dit uit. Die samelewing is werklik siek! Dan praat ek nie eens van 
bedrog en swak bestuur nie. En mag ek vra: Hoe gaan die met die kerk en kerkkantoor... hoe 
dikwels moet ons hoor van “geld wat weggeraak het”... dikwels groot somme geld! 
Waar gaan dit eindig? Hoe kan ons genesing bring? 
Dit is hier waar die beginsels van die King III-kode, goeie korporatiewe bestuur, ook vir die 
kerk kan help. Nog nooit van gehoor... wat is dit, vra jy? 
 
 

2. DIE DOEL VAN GOEIE KORPORATIEWE BESTUUR 
Prof. Mervin King, voorsitter van die King-komitee en vader van die King-kode, sê die filosofie 
van die King III-kode gaan basies oor leierskap, volhoubaarheid en korporatiewe burgerskap.  
Maatskappye en die kerk moet besef hoe wyd die term “belangepartye” in werklikheid is. Dit is 
enigiemand wat ’n “geregverdigde verwagting” van die maatskappy kan koester. 
 
Die kode is gegrond op beginsels eerder as reëls. O wee, die beginsels klink so logies, maar 
mense is al soveel jare lank geïndoktrineer met: “Meer en meer en meer winste asseblief.” 
Die King III-kode sê hard en duidelik: Etiese leierskap en goeie korporatiewe beheer is nie twee 
verskillende konsepte nie. 
 
Goeie korporatiewe bestuur verseker: 

• dat die korporatiewe omgewing kerngesond is 
• dat eksterne en interne beheer by byvoorbeeld direksies en beheerliggame plaasvind 
• dat beheer en bestuur na behore funksioneer 
• dat daar aanspreeklikheid is. 

 
Korporatiewe bestuur het wêreldwyd weer onlangs skerp onder die soeklig gekom as gevolg 
van die redelik dramatiese ineenstorting van Enron in Amerika , waar skynbaar omtrent elke 
enkele beginsel en reël van goeie korporatiewe bestuur verbreek is. 
Suid-Afrika  het natuurlik meer as sy deel van korporatiewe ineenstortings gehad sedert die 
eerste King-verslag vrygestel is: name soos Masterbond, Supreme en LeisureNet is maar net ’n 
paar wat by mens opkom. 
As ek ’n paar van die kenmerke van goeie korporatiewe bestuur noem sal u dadelik besef dat 
dit in die maatskappye, wat ek hierbo genoem het, ontbreek het. 
 
 

3. KENMERKE VAN GOEIE KORPORATIEWE BESTUUR 
1. DISSIPLINE : om toegewy te wees aan aanvaarde standaarde van korrekte en behoorlike 

gedrag. 
 

2. DEURSIGTIGHEID : om ’n organisasie se aksies en prestasies sinvol te analiseer. 
 

3. ONAFHANKLIKHEID: konflik van belange moet te alle tye vermy word – niemand mag 
onregmatig bevoordeel word nie. 
 

4. AANSPREEKLIKHEID: ’n Organisasie moet hom met gemak teenoor rolspelers kan 
verantwoord 
 

5. VERANTWOORDELIKHEID: aanvaar verantwoordelikheid. Hou op om ander skuld te 
gee vir swak prestasie. 
 

6. BILLIKHEID:  balans tussen organisasie se belange en rolspelers se verwagtinge. 
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7. SOSIALE VERANTWOORDELIKHEID:  toegewydheid aan etiese standaarde. 
 
 

4. TWEE GEVAARLIGTE VIR ’N FIRMA OF MAATSKAPPY – KERK 
Bestuur - bestuurders 
Te alle te moet verhoed word dat een persoon soveel mag in die maatskappy het dat hy/sy 
bykans onbeperkte bevoegdheid het om besluite te neem en ander direkteure te intimideer en te 
manipuleer. 
Die King-verslag beveel aan dat daar ’n skeiding moet wees tussen die rolle van die 
voorsitter van die direksie en hoof-uitvoerende beampte. 
 
Ouditeure 
Dit het duidelik geword dat in baie gevalle waar direkteure of maatskappye oortree het, die 
eksterne ouditeure nie hul bewakingsverpligtinge nagekom het deur finansiële 
ongerymdhede op te spoor en openbaar te maak nie. 
In sommige gevalle, soos by Enron, word die ouditeure selfs daarvan beskuldig dat hulle 
deelgeneem het aan die toesmeerdery en verberging van die grootskaalse bedrog wat 
gepleeg is. 
’n Belangrike rede vir ouditeure se versuim is die feit dat ouditeursfirma’s meer en meer op 
ander gebiede as net finansiële verslagdoening werk. Hulle lewer dus ook heelwat ander, 
dikwels meer winsgewende, dienste aan maatskappye. Omdat hulle nie hierdie winsgewende 
werk wil verloor nie, kyk hulle soms verby die ongerymdhede in die finansiële verslae. 
 
 

5. KORPORATIEWE BESTUUR GELD ORAL 
Uit bogenoemde is dit duidelik dat korporatiewe bestuur op alle terreine behoort te 
funksioneer. 
Ek noem slegs ’n paar:  
• stadsrade by plaaslike owerhede 
• direksies van maatskappye 
• beheerrade van skole en 
• kerkrade van gemeentes. 
 
 

6. VOORKOMENDE MAATREËLS 
Goeie korporatiewe bestuur se voorkomende medisyne teen nare terminale bedryfsiektes 
soos, korrupsie, bedrog ens. is: 

• beleid en prosedures moet vasgestel word 
• kom dié reëls en regulasies nougeset na! 
• maatreëls vir finansiële kontrole moet ingestel wees 
• risikoareas moet vroegtydig geïdentifiseer en gemoniteer word 
• inligting en rekords moet te alle tye toeganklik wees 
• bestuurslede en personeel moet gereeld opleiding ontvang 
• bepaal etiese gedragskodes 

 
 

7. ETIESE GEDRAGSKODE 
In Kort: Bestuur en werknemers moet gedrag openbaar wat te alle tye moreel aanvaarbaar is. 
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Grondwet van Suid-Afrika 
Handves van menseregte 
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WETTE EN BELEIDSDOKUMENTE 
 
Opsommender wyse is die betrokke wetgewing en beleid in drie kategorieë ingedeel: 

• Basisdokumente (fondament) 
• Dokumente wat op organisasie betrekking het 
• Dokumente wat op programme/dienslewering betrekking het 

 
In die oorweging van dokumente is die volgende kriteria toegepas: 
• Slegs wette wat reeds goedgekeur/geïmplementeer is, is opgeneem. Konsepwette wat tans in die 

wetgewende proses is, is derhalwe nie opgeneem nie, alhoewel sommige van die wette reeds 
gesirkuleer is vir bespreking en kommentaar. 

• Die wysigingswette asook die regulasies is nie genoem nie. Daar is gewoonlik meegaande 
regulasies by wette. Die wysiging van sekere artikels van ’n wet word gewoonlik met 
wysigingswette gedoen. 

• Soveel moontlike wette, beleidsdokumente, ensovoorts word genoem – oordeel self wat op u 
gemeente van toepassing is. 

 
1. BASISDOKUMENTE 

 

a. Die Grondwet van die RSA (Wet no 108 van 1996) vorm die basis en behoort ook in die kerk ’n 
sentrale rol te speel. 

b. Die Handves vir menseregte (hoofstuk 2 van die Grondwet) is ook ’n belangrike basisdokument. 
c. Die Wet op Bevordering vir Administratiewe Betrokkenheid (Wet no 3 van 2000) skep ’n 

wegspring punt vir kommunikasie met die Staat. 
 
 

2. WETGEWING WAT OP ORGANISASIE BETREKKING HET 
 

Dit is wette wat betrekking het op die organisasie se registrasie en bestuursaspekte soos finansiële 
bestuur en die bestuur van die menslike hulpbron. 
 

a. Wet op Organisasies sonder Winsoogmerk (Registrasie) (Wet no 71 van 1997)  
b. Wet op Maatskappye (Registrasie van art 21 maatskappye) 
c. Wet op Trusts (Registrasie van Trusts) 
d. Wet op inkomstebelasting (Registrasie as openbare weldaadsorganisasie en gepaardgaande 

voordele) (Wet no 58 van 1962) 
e. Arbeidswetgewing (Wet no 66 van 1995) 
f. Wet op basiese diensvoorwaardes (Wet no 75 van 1997 
g. Wet op Beroepsgesondheid en Veiligheid (Wet no 85 van 1993 
h. Wet op die Bevordering van Toegang tot Inligting (Wet no 2 van 2000) 
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i. Nasionale Erfenis-wetgewing (Wet no 25 van 1999) en Goewermentskennisgewing No 1313 
van 25 Oktober 2002 

j. Wetgewing ten opsigte van E-kommunikasie en Transaksies (Wet no 25 van 2002) 
k. Die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Eiendomsbelasting (Wet no 6 van 2004) 

Dit is vir elke gemeente (en elke kerkstruktuur wat eiendom besit) van uiterste belang om ’n 
afspraak met die plaaslike owerheid te maak om toekomstige belastings te bespreek. Dit mag 
wees dat die plaaslike owerheid besluit om alle kerk-eiendomme vry te skeld, maar dan moet 
hulle dit gelykwaardig met ander kerke, godsdienste en weldaads-organisasies doen. 

l. Die King III verslag 
Sien bladsy 3-4 – dit handel oor korporatiewe bestuur. 

 
 

3. WETGEWING/BELEID WAT OP PROGRAMME/DIENSLEWERING BET REKKING 
HET 
 

Hierdie groep wette en beleidsdokumente het betrekking op die programme en dienslewering van 
die kerklike maatskaplike diensorganisasie. 
 

a. Wet op Kindersorg (Wet no 38 van 2005) en die Wysigingswet op Kindersorg (Wet no 41 van 
2007) 

b. Wet op Ouer Persone (Wet no 14 van 2006) / Older Persons Act, 2006 (Act 13 of 2006) 
c. Wet op voorkoming en behandeling van Dwelmafhanklikheid (Wet no 20 van 1992). 
d. Wet op voorkoming van huishoudelike geweld (Wet no 116 van 1998) 
e. Die Geïntegreerde Diensleweringsmodel (Departement Maatskaplike Ontwikkeling) 
f. Nasionale Strategiese Plan vir MIV en Vigs (2008 - 2011) 
g. Beleidsdokumente na aanmelding van die Wet op Kindersorg 

i. National Policy Framework and Strategic Plan for the Prevention and management of 
Child Abuse, Neglect and Exploitation 

ii.  “Costing” dokument van Kinderwet 
h. Prevention of and Treatment for Substance Abuse Bill (B12-2008) 
 
Daar is tans ’n hele aantal prosesse aan die gang om beleids- en implementerings-dokumente 
kragtens die Wet op Kindersorg te ontwikkel. Die gesprekke en dokumente is egter nog in 
konsepvorm. 
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NASLAANWERKE EN BRONNE VIR KERKKANTOORPERSONEEL 
 

 
’n Magdom “naslaanwerke”/boeke en bronne is vir die kerkkantoor en personeel 
beskikbaar. Kennis en gebruik hiervan is van kardinale belang. 
 
A. NASLAANWERKE 

 

Froneman, C. J. J. 2005. Riglyne en prosedures vir Saakgelastigdes. Stellenbosch: Argief en 
Bestuursinligtingsdienste (ABID) 
 

Kerklike tydskrifte: 
Die Kerkbode 
Lig 

 

NG Kerk. 2010. Bestuurshandleiding vir Diensverhoudinge in die NG Kerk 2010, Algemene 
Taakspan vir Diensverhoudinge. 
 

NG Kerk. 2011. Kerkorde van die Nederduitse Gereformeerde Kerk met Reglemente, Beleid, 
Funksionele Besluite en Riglyne soos vasgestel deur die Algemene Sinode in 2011 
 

NG Kerk. 2013. Jaarboek van die Nederduitse Gereformeerde Kerk. Wellington: 
Tydskriftemaatskappy van die NG Kerk NPC 
 

NG Kerk. 2012-2013. South African Christian Handbook: Churches, Missions, 
Broadcasters, Publishers. Wellington: Tydskriftemaatskappy van die NG Kerk 
 

NG Kerk in Noord-Kaapland. 2012. Kerkorde van die Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland 
tesame met Bepalings, Reglemente, Besluite en Aantekeninge vir gebruik in die Ned. Geref. 
Kerk in Noord-Kaapland goedgekeur deur die Sinode, Oktober 2012 
 

NG Kerk in Oos-Kaap. Nederduitse-Gereformeerde Kerk in Oos-Kaapland: Enkele riglyne 
vir Kerkkantore 
 

Rossouw, P. 1979. Kerkvergaderings. Kaapstad: Kerkboekhandel. 
 
 

B. INTERNET 
 

Argief van die NG Kerk in Suid-Afrika: http://kerkargief.co.za/ 
 

NG Kerk: http://www.ngkerk.org.za/wp/index.php 
 

Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland: http://www.noordkaapland.co.za/ 
 
 
Hierdie Handleiding (praktiese gids) bly getrou aan sy doelstelling: 

’n Handleiding wat opgestel is sodat die dominee, 
diensverhoudingskommissie, personeellid, lidmaat ensovoorts... ’n 
idee kan hê wat in die kerkkantoor gebeur. 
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AFDELING A  
 
 
 
 
 

KERKKANTOOR EN PERSONEEL  
 
 

SAAKGELASTIGDE 
 
 

REGISTERHOUER 
 
 

KOSTER 
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DIE SAAKGELASTIGDE – WEEKLIKSE TAKE 
 

 
 
 
Onderstaande is nie in volgorde van prioriteit nie. Saakgelastigdes moet asseblief die lys aanvul na 
omstandighede en behoeftes. 
 
1. Bestuur finansies 

a. Bestuur finansies tussen tjekrekening en spiraal/spaarplanne/geldmarkfonds ensovoorts. 
b. Hou bankbalans dop om nie oortrokke te raak nie – en plaas weer terug vanaf 

spiraal/spaarplanne ensovoorts. 
c. Kontroleer dat begroting nie oorskry word nie. Indien wel, moet toestemming eers van 

finansiële kommissie/dagbestuur verkry word. Dit geld ook vir alle ander kommissies. 
d. Tekenregte 

i. Skriba, leraars en addisionele lid/lede. 
ii.  Tjeks moet deur twee gemagtigde persone geteken word. 

e. Bank – elektronies 
Sien Internet/elektroniese bankdienste, bladsy 79-84 

i. Skriba/rekenmeester “laai” die betaling. 
ii.  Magtiging geskied deur gemagtigde persone. 

 
2. Ontvang kollektes en geld 

 
3. Bank van gelde 

 
4. Betaal rekeninge 

a. Gebruik betalingsmagtigings wat aan die rekening is. Indien rekening nie sodanige 
betalingsmagtigings het nie, heg een van die kerk se betalingsmagtigings aan. 

 
5. Hou alle betalingsmagtigings op datum 

 

Betalingsmagtiging Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland is aangeheg as Bylae 1 
 

6. Oorhandig een keer per week alle ter sake inligting aan boekhouer – indien die boekhouer nie 
die saakgelastigde is nie. 
 

7. Donasiebriewe 
a. Verwys alle donasiebriewe na die ter sake kommissie (bv. kommissie vir diens van 

barmhartigheid). 
b. Betaling van donasies aan verskeie instansies. Kommissievoorsitter/s vra ’n tjek, in 

ooreenstemming met begroting, aan vanaf saakgelastigde en kommissievoorsitter/s. 
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Kommissievoorsitter/s verskaf die naam van instansie aan wie tjek uitgemaak word, 
asook die adres waarheen dit gepos moet word. Persone wat geld aanvra moet sodanige 
vorm vir aanvraging by skriba kry, invul en met aanvraag indien. 

Aanvraagvorm Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland is aangeheg as Bylae 2 
c. Saakgelastigde moet niks betaal of ’n tjek uitreik indien hy/sy  nie presies weet waarvoor, 

vir wie en wie toestemming gegee het nie. Bel en kontroleer rekeninge indien enige 
onsekerheid bestaan. 

 
8. Algemene tikwerk. 

 
9. Hanteer korrespondensie in opdrag van kerkraad. 

 
10. Liassering. 

 
11. Aankondigings tik, vermenigvuldig en versprei. 

 
12. Haal pos uit. ’n In en Uit-posregister moet op datum gehou word.. 

 
13. Rugsteun 

 

Sien Rugsteun, bladsy 29 
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MAANDELIKSE TAKE VAN SAAKGELASTIGDE 
 

 
 
 
1. Woon maandelikse finansiële kontrole vergadering by en doen voorlegging/goedkeuring 

t.o.v. rekenings, uitbetalings. 
 

2. Afdrukke van munisipale rekenings en telefoonrekenings aan leraars – vir kontrole 
doeleindes deur leraars. 
 

3. Werkloosheidsversekering (WVF) oorbetaal, sodra salarisse uitbetaal is. 
 

4. Salarisregister – betaling van alle amptenare soos besluit deur die 
diensverhoudingskommissie / kerkkantoorkommissie (Bv. voor die 25 ste van 
elke maand. 
 

5. LBS oorbetaal voor 7de van volgende maand. Bêre kwitansies in lêer en liasseer onder LBS. 
Benodig dit met rekonsiliasie van Ontvanger aan die einde van die finansiële jaar (28/29 
Februarie). 
 

6. Kontroleer en bestel (indien nodig) die volgende: 
a. Skryfbehoeftes 
b. Koeverte 
c. Nagmaalwyn 
d. Papier – afrolpapier 
e. Doop-Bybels (doopseels) 
f. “Cartridge” (inkhouers vir drukkers) 
g. Kwitansieboeke 
h. Ens. 
 

7. Betaal sinodale kollektes en sinodale eweredige bydrae oor aan sinodale kantoor. 
Adviesbrief vir oorbetaling aan die sinodale kantoor Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland 
is aangeheg as Bylae 3 

 
8. Sinodale eweredige bydrae beloop 6% (Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland) van bruto 

inkomste van elke maand 
Minus: 

• Sinodale en Spesiale Kollektes 
• Bydrae uit Gemeenteondersteunings- en –bedieningsfonds 
• Hulpverlening ontvang 
• Erflatings. 
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9. Bedrae wat nog onder krediteure as verskuldig staan moet so gou moontlik na einde van 
finansiële jaar aangesuiwer word. 
Insamelings soos sinodale en spesiale kollektes en ander gelde vir oorbetaling is nie 
onderhewig aan sinodale bydraes nie, maar dit moet voor die einde van die boekjaar 
oorbetaal word, anders sal dit in berekening gebring word. 

Sien Kerkorde Noord-Kaapland, Formule vir sinodale bydraes, bladsy 68-72 
 

10. Kontroleer of kollektevormpies (wat tel van kollekte deur diakens vergemaklik) nog genoeg is 
en vul aan indien nodig. 

Twee voorbeelde van kollektevorms is aangeheg as Bylae 4 
Die diaken aan diens vul die kollektevorm in en die strokie word saam met die kollekte in die 
geldsak geplaas. 
Die Ned. Geref. Kerk Tadcaster se strokies is gedruk soos ’n kwitansieboek – daar is dus 
duplikate in die boekie en die kwitansie wat die skriba uitskryf word aan die uitkeerstrokie 
geheg. Die “kwitansieboekie” dien as kontrole of elke kollekte wel inbetaal is. 

 
11. Kontroleer of aanmeldingkaartjies vir nuwe intrekkers nog genoeg in die vakkie by die 

deure van die kerk is. Vul aan indien nodig.  
Aanmeldingkaartjies vir nuwe intrekkers is aangeheg as Bylae 5 
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KWARTAALLIKSE TAKE VAN SAAKGELASTIGDE 
 

 
 
 
1. Woon alle kerkkantoor- en finansiële kommissie vergaderings by. 

 
2. Bestuur van die vergaderings van die kerkraad. Volg nougeset die skedule van die gang van 

die vergaderings van die kerkraad. Die kerkkantoorkommissie hanteer samestelling van 
agenda, maar word bestuur deur saakgelastigde. 
 

3. SKEDULE  van die kerkraad is as volg. 
a. Opstel agendas van die kerkraadskommissies. 

i. Sodra notule en optredelys (besluiteregister) van 
kerkraadsvergadering (binne ’n week na kerkraadsvergadering) 
beskikbaar is, word twee weke na kerkraadsvergadering al die agendas vir die 
kommissies van die kerkraad van die volgende kwartaal opgestel.  
Op hierdie stadium behels dit slegs sake uit die notule. 
Sake wat van dag tot dag inkom word toegevoeg soos wat dit op lessenaar van die 
saakgelastigde beland. 

ii.  Die volgende dokumente moet twee weke voor dié vergadering vir die opstel van die 
agendas van die kerkraadskommissies aan kerkkantoorkommissielede wat vergadering 
bywoon beskikbaar wees sodat hulle voorbereid na vergadering kan kom: 
• Notule van die vorige kerkraadsvergadering 
• Konsep agendas van kerkraadskommissies – op hierdie stadium behels dit alle 

sake uit die kerkraadsnotule asook sake wat al ingedien is 
b. Agendas kommissies beskikbaar in konsistorie. 

i. Stel finansiële state aan die voorsitters van onderskeie kerkraadskommissies 
beskikbaar. 

c. Kommissies van kerkraad vergader. 
i. Nominasievorms vir die verkiesing van kerkraadslede moet tydens 

kommissievergaderings beskikbaar gestel word. 
ii.  Register kerkraadslede (dienstydperk) moet byderhand wees vir navrae. 

d. Finansiële kommissie 
i. Dra sorg dat die finansiële kommissie ’n finansiële staat met verduidelikende 

kommentaar saam met die agenda vir die kerkraad aan elke kerkraadslid verskaf. 
e. Kommissieverslae inhandig by saakgelastigde. 
f. Agenda vir kerkraadsvergadering tik en beskikbaar stel. 

g. Aanvulling van die agenda van die kerkraad en voorlopige samestelling van kortlys vir 
bespreking vir kerkraadsvergadering. 
Die sogenaamde “kortlys vir bespreking” (my eie term) is ’n poging om ruimte te skep 
sodat “luisterryke vergaderings”  kan plaasvind. (Sien bladsy 42: luisterryke vergaderings) 
Om meer te wete te kom oor die sogenaamde kortlys vir bespreking, sien bladsy 36. 
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h. Kerkraadsvergadering 
i. Sorg dat nominasievorms vir die verkiesing van kerkraadslede aangevul en 

geredigeer word nadat pre-advies gedoen is. 
i. Tik notule van kerkraadsvergadering en optredelys (besluiteregister) sodat dit binne ’n 

week na kerkraadsvergadering beskikbaar kan wees. 
j. Bind van agendas van kerkraadskommissies, agenda van kerkraad  (ingeslote notule) 

en optredelys (besluiteregister). 
k. Verlofregister 

i. Teken verlof aan soos aangevra 
ii.  Amptenare moet verlofvorm  invul 

(Sien Kerkorde Noord-Kaapland, Reglement 14: , Reglement vir die verlof van 
bedienaars van die Woord, bladsy 139-142) 

 

Verlof aansoekvorm is aangeheg as Bylae 6 
 

4. Die Kerkraad het die volgende belangrike vergaderings: 
Voorbeelde van foutiewe/korrekte agenda, verslag en notule van en na die 
kerkraadsvergadering is aangeheg as Bylae 12 

a. Begrotingsvergadering 
i. Alle finansiële syfers moet beskikbaar gestel word aan lede wat vergadering 

bywoon. 
ii.  Konsepbegrotings deur kommissies van die kerkraad moet beskikbaar wees. 

b. Eerste kerkraadsvergadering 
i. Verkiesing nuwe voorsitter van kerkraad. 

ii.  Voorbereiding van transparante vir finansiële voorlegging tydens erediens 
(terugvoer oor stand van finansies aan gemeente – een of twee keer ’n jaar, 
afhangende kerkraadsbesluit). 

c. Tweede kerkraadsvergadering 
i. Geloofsbrief ring en/of sinode (afvaardig en onderteken: Sien Kerkorde Noord-

Kaapland, Vorm 10, Geloofsbrief, bladsy 254) 
 

Geloofsbrief Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland is aangeheg as Bylae 7 
ii.  Kommissie vir Gemeenteprogram moet saamgestel word 

d. Derde kerkraadsvergadering 
i. Verkiesing van kerkraadslede (twee Sondae afkondig) 

ii.  Register kerkraadslede (dienstydperk) moet byderhand wees vir navrae. 
iii.  Voorbereiding van transparante vir finansiële voorlegging tydens erediens. 

(terugvoer oor stand van finansies aan gemeente – een of twee keer ’n jaar, 
afhangende kerkraadsbesluit). 

e. Vierde Kerkraadsvergadering 
i. Nuwe voorsitters en skribas word gekies. 

ii.  Kerkraadskommmissies konstitueer. 
iii.  Uittredende kerkraadslede woon kommissievergadering by sodat daar ’n oorname 

kan wees – kontinuïteit. 
iv. Beplanning vir die volgende jaar vind plaas. 
v. Beskikbaarstelling van “begrotings-vorms” in agendas van kerkraadskommissies 

sodat kommissies kan begroot vir die volgende boekjaar – vorms moet tydens 
begrotingsvergadering beskikbaar wees. 

vi. Vasstelling basaar-komitee asook datum van vergadering. 
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JAARLIKSE TAKE VAN SAAKGELASTIGDE 
 

 
 
 
1. Kommissie-indeling (reëlingsouderling, reëlingsdiaken, leraars en saakgelastigde). 

 
2. Oorstaanlys: teken sake aan wat nie in huidige boekjaar afgehandel word nie – wat oorstaan na 

volgende boekjaar. 
 

3. Register van kerkraadslede (dienstydperk) moet in stand gehou word. 
 

4. Ouditering  
• Kerk se finansiële boekjaar eindig op 28/29 Februarie 
• Ontvanger se finansiële boekjaar eindig op 28/29 Februarie. 

a. Neem gemeente se boeke so spoedig na sluiting van finansiële jaar. Verkieslik voor 30 
April. 

b. Die bateregister word jaarliks geouditeer 
c. Verlofregister word jaarliks geouditeer 
d. Geouditeerde state ±30 Junie  

• 1 x Sinodale Kantoor 
• 1 x Ringquaestor 
• 1 x vir goedkeuring van kerkraad en liasseer. 

 
5. ITEMS NODIG VIR OUDITERING 

a. Spaarplanne en/of boufondse (Fotostaat van opsommende bladsy van 
poliskontrak om te bevestig dat sodanige fondse wel nog bestaan. 

b. Afskrifte van sinodale vorms asook staat wat in die verband vanaf sinodale 
kantoor ontvang is. 

c. Alle fakture , kwitansieboeke, bankstate, betalingsmagtigings, maandelikse 
state van beleggings (spiraalplanne, 32-dae deposito’s, geldmarkfondse ens.) en uitbetaalde 
tjeks terug ontvang. Met ander woorde alle bewysstukke wat betrekking het met 
boekhouding (dw.s. brondokumente). 

d. LBS- kwitansies. 
e. Gebruikte tjekboeke. 
f. Bankinbetalingsboek. 
g. Verlof en salarisregister. 
h. Bateregister. 
i. Periodieke uitdruk van oorbetaling aan die kantoor van die saakgelastigde. 
j. Die ouditeur moet ’n IT3b belastingsertifikaat vanaf bank verkry. 
 

6. IRP’5 – eFiling (SARS) 
 

7. Neem verlof en salarisregister aan die begin van Februarie na ouditeur en 
kontroleer IRP’5 (ouditeur sal skriba help om dit reg in te vul). 
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8. Salarisverhoging amptenare en korrekte berekening LBS. 
 

9. Stuur geouditeerde finansiële state van gemeente aan ringsquaestor. 
 

10. Ringsheffing @ ?% op bruto inkomste van vorige boekjaar  (elk ring het sy eie reëling) 
Ringquaestor sal ’n rekening stuur. 
 

11. Bonusse van amptenare word in November (of soos kerkraad besluit) uitbetaal. 
 

12. Kerkvisitasie: Datum verskyn op gemeenteprogram. 
Vul vorm 1 (statistiese gegewens) in drievoud in 
(Sien Kerkorde Noord-Kaapland, Vorm 1, Statistiek, bladsy 246) 

• 1 x vir goedkeuring van kerkraad en liasseer. 
• 1 x sinodale kantoor. 
• 1 x ringskriba. 

Vorm 1 (statistiese gegewens) Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland is aangeheg as Bylae 8 
 

13. Ringskriba benodig die volgende 
a. Geloofsbrief van gemeente. 
b. Besluiteregister (1 x liasseer; 1 x ringskriba). 
c. Vorm 1 – statistiese gegewens (ringskriba). 
 

14. Voortdurende instandhouding en opdatering register van kerkraadslede (dienstydperk): 
verkies en herkies (word benodig tydens derde kerkraadsvergadering). 
 

15. Basaar 
a. Kontroleer met kerkraad of dit geadverteer moet word. 
b. Reël kleingeld. Wanneer basaarreëlings getref word, reël met sameroepers om kleingeld 

een week voor die tyd met skriba te reël. 
c. Verhoog versekering vir die tydperk wat daar meer geld in die kluis is (tydens Basaar). 

Reël met versekeraar. 
d. Dit is sameroepers se taak om uitstaande gelde te kollekteer of af te haal (bv. indiwidue 

wat kontant belowe het, koöperasie ens.) en dit dan by skriba in te betaal of te laat in betaal. 
 

16. Gemeenteprogram 
a. Reël vergadering. 
b. Opstel van gemeenteprogram. 
c. Verspreiding van gemeenteprogram. 
d. Gemeenteprogram moet beskikbaar wees voor Desember. 
 

17. Jaarboek van die Ned. Geref. Kerk – hernu jaarliks inligting oor gemeente. 
 

18. Bestel wêreldbiddag programme vir asook 
oorbetaling van kollekte aan wêreldbiddag. Dit kan 
bestel word by: http://www.wwdp.co.za/ . 
 

19. Die kerkkantoor  – en die koster – is verantwoordelik vir die instandhouding en verhuring van 
kerklike eiendomme in oorleg met die eiendomskommissie van die kerkraad. 
Die kerkraad bepaal hoe toesig oor die werk van die koster geskied.  
Die saakgelastigde sal oorkoepelend verantwoordelik wees vir die toerusting waarmee die 
personeel werk en die eiendomskommissie op hoogte hou van die instandhouding/vervanging 
daarvan. 
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20. Argief- en Inligtingswetgewing en die NG Kerk 

a. Die kerkkantoor moet ’n inventaris op datum hou van alle inligtingsdokumente in besit van 
die instansie – Argief inventaris van inligtingsbronne in terme van die wet op die 
bevordering van toegang tot inligting (Wet 2 van 2000). 
i. Besoek die webbladsy van die NG Kerk in SA: Argief by http://kerkargief.co.za/ om 

die nodige inligting te bekom.  
Kliek op Inligtingswet (http://kerkargief.co.za/inligtingswet/) op die taakbalk (menu). 

ii.  Volgens die Wet op Inligting (http://kerkargief.co.za/doks/2van2000Teks.pdf) (Wet op 
bevordering van toegang tot inligting- wet nr. 2 van 2000) moet elke privaatliggaam 
(en dus ook elke gemeente, ring en sinode) by die Menseregtekommissie registreer en 
’n inventaris op datum hou van alle inligtingsdokumente in besit van die 
instansie. Mnr. Jeffrey Radebe, Minister van Justisie en Konstitusionele Ontwikkeling 
het op 30 Desember 2011, kragtens ’n Regulasie in die Staatskoerant (Regulasie 1091) 
uitstel verleen tot 31 Desember 2015. 

iii.  Gemeente (sinodes en ringe) het dus nou nog bietjie meer as twee jaar om hulle 
inventarisse te voltooi of op datum te bring. Gebruik gerus die Inventarisvorm (sien 
onder) om die gemeente se inligting te boekstaaf. Die Bewaringstydperke vertel watter 
dokumente hoe lank bewaar moet word. Die res van die dokumente het te doen met 
mense wat inligting wil bekom in terme van die Wet. 

• Lys van gemeentes wat reeds inventarisse voltooi het 
(http://kerkargief.co.za/inligtingswet/inventarisse-ontvang/) 

• Inventarisvorm: 
Word (http://kerkargief.co.za/doks/vorms/V_PAIAInventaris.doc) 
PDF (http://kerkargief.co.za/doks/vorms/V_PAIAInventaris.pdf) 

• Bewaringstydperke 
(http://www.kerkargief.co.za/doks/I_Bewaringstydperke.pdf) 

b. Dokumente wat betrokke is by ’n aansoek om inligting in terme van Wet 2 van 2000. 
• Regulasie 1091 waarin uitstel tot 31.12.2015 verleen is 

(http://kerkargief.co.za/doks/Act2_2000_Exempt.pdf) 
• Wet op Inligting (Wet 2 van 2000) – Afrikaanse weergawe 

(http://kerkargief.co.za/doks/2van2000Teks.pdf) 
• PAIA (http://www.kerkargief.co.za/doks/PAIA_Act.pdf) (Die volledige Wet in 

Engels, met al die wysigings wat intussen bygekom het) 
• Handleiding (Gewysig op 03.11.2011) 

(http://kerkargief.co.za/doks/Handleiding_11.pdf) 
• Kerkorde van die Algemene Sinode 2007 (Word saam met die Handleiding gelees) 

(http://kerkargief.co.za/doks/Kerkorde%20AS%202007.pdf)  
• Kostebylae (http://kerkargief.co.za/doks/Koste.pdf) 
• Vorm C (http://kerkargief.co.za/doks/VormC.doc) 

c. Dokumente van die Menseregtekommissie. 
Webblad van die Menseregtekommissie: http://www.sahrc.org.za/ 

• PAIA pamflet (http://www.kerkargief.co.za/doks/PAIA.pdf) (Slegs in Engels 
beskikbaar – 2 MB) 

• Jou Regte (http://www.kerkargief.co.za/doks/JouRegte.pdf) (volgens die 
Menseregtekommissie – 1 MB, in Afrikaans) 

 
21. Vernietiging van argivalia 

a. Vereiste tydperke vir die bewaring. 
Op die webwerf van die Argief van die NG Kerk in Suid-Afrika kan die vereiste tydperke 
vir die bewaring van rekords afgelaai word: 
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Vernietig eers na 1 Maart in Kolom 1 se jaartal, dit wat ouer (vroeër) is

as die datum in die toepaslike tydperk se kolom (15, 6, 5 of 1 jaar)

15 jaar 6 jaar 5 jaar 1 jaar

Na 1 Maart 2013 28 Februarie 1997 2006 2007 2011

Na 1 Maart 2014 28 Februarie 1998 2007 2008 2012

Na 1 Maart 2015 28 Februarie 1999 2008 2009 2012

Na 1 Maart 2016 28 Februarie 2000 2009 2010 2012

Na 1 Maart 2017 28 Februarie 2001 2010 2011 2012

Na 1 Maart 2018 28 Februarie 2002 2011 2012 2012

Na 1 Maart 2019 28 Februarie 2003 2012 2013 2012

Na 1 Maart 2020 28 Februarie 2004 2013 2014 2012

Na 1 Maart 2021 28 Februarie 2005 2014 2015 2012

• Bewaringstydperke (http://www.kerkargief.co.za/doks/I_Bewaringstydperke.pdf) 
b. Geen stukke mag vernietig word sonder die goedkeuring van die Argief. 

6. Die vernietiging van materiaal 
6.1 Geen stukke mag vernietig word sonder die goedkeuring van die Argief nie. Goedkeuring moet 
skriftelik verkry word. Eers word ’n inventaris opgestel van al die materiaal wat volgens bogemelde 
riglyne vernietig kan word. Dit word aan die Kerkraad voorgelê vir goedkeuring en daarna aan die Argief 
voorgelê as tweede kontrole om seker te maak dat belangrike 
dokumente nie in die slag bly nie. Eers nadat die Argief toestemming verleen het, mag dié materiaal 
vernietig word. 
(Sien Bewaringstydperke: http://www.kerkargief.co.za/doks/I_Bewaringstydperke.pdf) 

c. SAID navrae 
Dit het onder die sinodale kantoor se aandag gekom dat daar kantore en gemeentes is wat 
sukkel met SAID navrae. Hulle kan nie die vrae beantwoord nie, omdat die dokumente 
reeds “wettiglik” vernietig is. 
Die argief van die NG Kerk in Suid-Afrika het belowe om ’n skrywe aan sinodes en 
gemeentes te stuur sodra hulle ouditeure (PwC) se belastingkundiges met SAID die saak 
uitgeklaar het. 

d. Tussentydse pleidooi 
Intussen pleit ons dus by gemeentes vir twee dinge:  

i. Rek die voorgeskrewe jare vir vernietiging met minstens een jaar. Ons gebruik 
hierdie tabel: 

ii.  Belastingklaringsertifikaat  
Me. Marlene Schoeman van die Argief het aan die sinodale kantoor die volgende 
advies gegee: 

Voordat enige toestemming tot die vernietiging van finansiële stukke gegee word – ongeag die 
ouderdom van die dokumente, gemeentes eers ’n “Tax Clearance Certificate” 
(Belastingklaringsertifikaat) aan die argief voorlê. Met so ’n sertifikaat behoort ’n gemeente 
gevrywaar te wees van eise. 
Die toestemming tot vernietiging sal eers gegee word nadat die klaringsertifikaat aan die argief 
voorgelê word.  
Die vorm kan afgelaai word van die volgende webwerf:  
http://www.sars.gov.za/pages/Results.aspx?k=Belastingklaringsertifikaat en kliek op die 
TCC001 - Application for a Tax Clearance Certificate - External (Form). 
1. Wanneer die vorm ingevul word, is die keuse “Goeie stand” – NIE “Tenders” nie. 
2. Motivering by: “Indien ‘Goeie stand’, verstrek asseblief die oogmerk van hierdie aansoek”. 
 

Die volgende kan as motivering invul word - maak net seker dat die korrekte jaartal, wat 
betrekking het op u bepaalde gemeente, ingevul word, bv.: 

Ons wil finansiële dokumente (kasboek, tjeks, bewyse, ens.) van ouer as 15 jaar (voor 
1998) vernietig, maar wil eers seker maak dat daar nie moontlik ’n uitstaande eis / 
onopgeloste saak ten opsigte van SAID ten opsigte van hierdie periode (voor 1998) 
bestaan nie. 

e. ’n Register van die vernietiging van argivalia moet in standgehou word. Die volgende 
moet in die register (lêer geplaas word): 

1. Kerkraadsbesluit 
2. Belastingklaringsertifikaat  (“Tax Clearance Certificate”) 
3. Goedkeuring van Argief 
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22. Toestemming tot navorsing uit gemeentelike materiaal 

Die sinodale kantoor ontvang gereeld navrae wat die prosedure is ten opsigte van 
persone/navorsers wat toegang tot die notules en korrespondensie van ’n bepaalde gemeente 
vra. 
Me. Marlene Schoeman van die Argief van die NG Kerk in SA adviseer as volg: 

Huidige standpunt van die NG Kerk in SA: Argief, met betrekking tot die skriftelike toestemming wat navorsers 
moet hê om uit die notules en korrespondensie van die bepaalde gemeente navorsing te mag doen. Hierdie 
reëling geld sodat die bepaalde Kerkraad kan kennis neem dat daar ’n navorser is wat met inligting uit hulle 
dokumente wil werk. 
 

• Doop- en lidmaatregisters kan SONDER toestemming by GISA bekyk word. 
• Ring- en sinodale notules is SONDER toestemming beskikbaar tensy daar op ’n spesifieke notule ’n 

embargo is vanweë ’n tugsaak of so iets. 
• Die reëling is dat Kerkrade toestemming moet gee as hulle notules & korrespondensie aangevra word. 

Die motivering is dat kerkraadsvergaderings geslote vergaderings is (so sê die Kerkorde) tensy die 
Kerkraad dit oop verklaar. Maar selfs daaraan is daar ’n beperkte tyd. Kaapstad of Stellenbosch se 
huidige Kerkraad kan nie meer hulle notules van 1680 as geslote beskou nie. 

 

• Die Nasionale Argief bepaal: 
8. Records automatically available 
8.1 Disclosures in terms of section 15 of PAIA 
The following archives and records are automatically open: 
Archives: 

• Public records in archival custody which are older than 20 years in age 
• Records of court proceedings and deceased estates 
• Non-public records acquired without stipulation of conditions of access. 

 
23. Nasionale Erfenis-wetgewing (Wet 25 van 1999) en Goewermentskennisgewing No 1313 

van 25 Oktober 2002 
Die uitvoerende komitee van die sinodale kommissie vir hulpdienste het op 17 Mei 2011 die 
volgende besluit geneem: 

Die uitvoerende komitee van die sinodale kommissie vir hulpdienste besluit 
1. dat gemeentes en kommissies van die sinode in Noord-Kaapland hulself deeglik vergewis van die 

volgende wetgewing wat ’n direkte impak op die werk van gemeentes, ringe, kommissies en die 
sinodale kantoor het. 

i. Wet op bevordering van Toegang tot Inligting. (Wet 2 van 2000). 
ii.  Nasionale Erfenis-wetgewing (Wet 25 van 1999) en Goewermentskennisgewing No 1313 van 

25 Oktober 2002. 
iii.  Wetgewing ten opsigte van E-kommunikasie en Transaksies. (Wet 25 van 2002). 

Gemeentes en kommissies van die sinode in Noord-Kaapland, ringe en die sinodale kantoor word 
gevra om dit as ’n saak van dringendheid te beskou en uitvoering aan die genoemde wetgewing te 
gee. 

2. dat kerkrade versoek word om skriftelik aan die sinodale kantoor te bevestig dat kennis geneem is van 
punt 1. 

 
24. Wetgewing ten opsigte van E-kommunikasie en Transaksies. (Wet 25 van 2002) 

Die uitvoerende komitee van die sinodale kommissie vir hulpdienste het op 17 Mei 2011 die 
volgende besluit geneem: 

Die uitvoerende komitee van die sinodale kommissie vir hulpdienste besluit 
1. dat gemeentes en kommissies van die sinode in Noord-Kaapland hulself deeglik vergewis van die 

volgende wetgewing wat ’n direkte impak op die werk van gemeentes, ringe, kommissies en die 
sinodale kantoor het. 

i. Wet op bevordering van Toegang tot Inligting. (Wet 2 van 2000). 
ii.  Nasionale Erfenis-wetgewing (Wet 25 van 1999) en Goewermentskennisgewing No 1313 van 

25 Oktober 2002. 
iii.  Wetgewing ten opsigte van E-kommunikasie en Transaksies. (Wet 25 van 2002). 

Gemeentes en kommissies van die sinode in Noord-Kaapland, ringe en die sinodale kantoor word 
gevra om dit as ’n saak van dringendheid te beskou en uitvoering aan die genoemde wetgewing te 
gee. 
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2. dat kerkrade versoek word om skriftelik aan die sinodale kantoor te bevestig dat kennis geneem is van 
punt 1. 

 
25. Bateregister 

a. ’n Behoorlike inventaris en bateregister van alle kerklike eiendomme en toerusting – per 
gebou of per kommissie, bv. eiendomskommissie ens. – behoort aangelê en op datum gehou 
te word. 

b. Hierin word aanwinste en verliese van bates aangeteken.  
c. Die bateregister word jaarliks geouditeer. 
d. Die inventaris is ook belangrik in geval van ’n inbraak . 
e. Alle waarborge en handleidings van toerusting word in die kerkkantoor bewaar. 
 

26. Registrasie van vaste eiendom 
a. Volgens voorskrif van die Kerkorde van die onderskeie sinodes moet vaste eiendomme van 

die verskillende gemeentes geregistreer word op naam van DIE NEDERDUITSE 
GEREFORMEERDE GEMEENTE ??????.  

b. Open ook die bankrekening(s) in hierdie naam. 
c. Sien Kerkorde 2011 – Algemene Sinode, Reglement 18: Reglement vir die reëling van 

eiendomme, goedere en fondse bladsy 81 
d. Die Reglement vir die reëling van eiendomme, goedere en fondse dien as “konstitusie”  

wat die prokureurs ens. van tyd tot tyd by die saakgelastigde wil hê. (Die Kerkorde is ’n 
baie lywige dokument om aan dokument te heg!) 

 
27. Transportaktes/dokumente 

a. Gewaarmerkte afskrifte van transportaktes/registrasiedokumente van elke eiendom van 
die kerkraad word in die kluis van die kerkkantoor bewaar. 

b. Die oorspronklike dokumente behoort by ’n plek vir veilige bewaring ingehandig te 
word. Die dokumente word gratis bewaar en op versoek word sertifikate vir oudit-
doeleindes uitgereik. Dokumente kan slegs verwyder word waar twee gemagtigde persone 
teenwoordig is.  

c. Waar eiendomstransaksies aangegaan word, moet alle korrespondensie goed bewaar word 
en besluite korrek genotuleer word. In die grootboek moet ’n nota by die betrokke bate 
gemaak word van die nommer van die eiendomsbewys asook waar dit gehou word of in 
wie se besit dit is (veral in geval van lenings). 

 
28. Eiendomsbelasting gehef deur plaaslike besture (Wet op munisipale eiendomsbelasting 

nr. 6 van 2004) 
a. Wat sê die wet oor vrystelling van godsdienstige instellings en openbare 

weldaadorganisasies? (Wet op munisipale eiendomsbelasting nr. 6 van 2004, klousule 17.) 
 

Klousule van 
die Wet Godsdienstige instelling 

17. (1)  ’n Munisipaliteit mag nie ’n belasting hef nie – 
(i) op ’n eiendom wat geregistreer is op naam van en hoofsaaklik gebruik word as ’n plek van 

openbare aanbidding deur ’n godsdiensgemeenskap, insluitende ’n amptelike woning 
geregistreer op naam van daardie gemeenskap wat geokkupeer word deur ’n ampsdraer van 
daardie gemeenskap wat by dienste op daardie plek van aanbidding optree. 

17. (5)  (a)  Die uitsluiting van belasting van ’n eiendom in subartikel (1)(i)  bedoel, verval indien die 
eiendom – 

(i) van die hand gesit word deur die godsdiensgemeenskap wat dit besit; of 
(ii) nie meer hoofsaaklik as ’n plek van openbare aanbidding deur ’n 

godsdiensgemeenskap gebruik word nie of, in die geval van ’n amptelike woning 
in daardie subartikel beoog, nie meer as so ’n amptelike woning gebruik word nie. 

(b) Indien die uitsluiting van belasting van ’n eiendom wat as so ’n amptelike woning gebruik 
word, verval, word die godsdiensgemeenskap wat die eiendom besit, teenoor die betrokke 
munisipaliteit aanspreeklik vir enige belastings wat, as dit nie vir subartikel (1)(i) was nie, 
betaalbaar sou gewees het op die eiendom gedurende die tydperk van een jaar wat die 
datum waarop die uitsluiting verval het, voorafgaan. 
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(c) Die bedrag waarvoor die godsdiensgemeenskap ingevolge paragraaf (b) aanspreeklik 
word, moet as agterstallige belasting beskou word, en die toepaslike rente op daardie 
bedrag is aan die munisipaliteit betaalbaar. 

 
Klousule van 

die Wet 
Openbare Weldaadorganisasie 

Definisie: 
“gespesifiseerde openbare 
weldaadsaktiwiteit"  

 
’n aktiwiteit gelys in item 1 (welsyn en humanitêr), item 2 (gesondheidsorg) en item 
4 (onderwys en ontwikkeling) van Deel 1 van die Negende Bylae van die 
Inkomstebelastingwet. 

3. (3)  ’n Belastingbeleid moet – 
(g) die gevolge van belasting vir organisasies wat gespesifiseerde openbare 

weldaadsaktiwiteite verrig en ingevolge die Inkomstebelastingwet 
geregistreer is vir belastingvrystellings as gevolg van daardie aktiwiteite, in 
aanmerking neem in die geval van eiendom wat deur sulke organisasies 
besit en vir daardie aktiwiteite gebruik word. 

8. (1)  Behoudens artikel 19 kan ’n munisipaliteit ingevolge die kriteria in sy 
belastingbeleid uiteengesit, verskillende belastings hef vir verskillende kategorieë 
belasbare eiendom, wat kategorieë kan insluit wat bepaal word volgens die – 
(q) eiendomme wat deur openbare weldaadsorganisasies besit word en gebruik 

word vir enige spesifieke openbare weldaadsaktiwiteite genoem in Deel 1 
van die Negende Bylae van die Inkomstebelastingwet. 

Verpligte infasering van 
sekere belastings 
 
21. (1) 

(c) ’n Belasting wat gehef word op nuut belasbare eiendom wat besit en gebruik 
word deur organisasies wat gespesifiseerde openbare weldaadsaktiwiteite 
verrig en ingevolge die Inkomstebelastingwet vir daardie aktiwiteite 
geregistreer is, moet ingefaseer word oor ’n tydperk van vier finansiële jare, 
behoudens subartikel (5). 

 
b. Ongeag of eindomsbelasting vir u gemeente gehef word of nie, is dit belangrik om op die 

volgende te let: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U betaal wel 
eiendomsbelasting 

 

Voldoen u 
aan § 17. (1) 
en § 17.(5) is 

nie van 
toepassing nie  

Indien vrystelling verval het, 
maak seker u het die 

munisipale bestuurder ingelig 

Gaan spreek u 
munisipale bestuurder 

Maak seker in watter kategorie 
die eiendom(me) 
geklassifiseer is 

Maak seker in watter 
kategorie die eiendom(me) 

geklassifiseer is 

JA 

NEE 

Die raad van ’n munisipaliteit moet ’n beleid in ooreenstemming met 
hierdie Wet aanvaar oor die heffing van belasting op belasbare eiendom in 
die munisipaliteit - § 17. (1). 
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c. Om enige onsekerheid uit die weg te ruim moet u deurlopend: 

 

 
Gemeentes moet daarop let dat as hulle huise verhuur, woonstelgeboue besit en 
verhuur, kerksale en kategeselokale aanwend vir en verhuur aan kleuterskole, ens. 
dié eiendom wel aanspreeklik gaan wees vir eiendomsbelasting. Alle inkomste hieruit 
moet ook verklaar word in die jaarlikse Inkomstebelastingopgawe IT12EI. 
Gemeentes moet dit nie omseil nie want as hulle uitgevang gaan word, word alle 
vrystellings van belasting teruggetrek en kan boetes ter sprake kom asook verhaling van 
alle moontlike agterstallige eindomsbelasting. 

d. Gemeenskapsbetrokkenheid word toegelaat deurdat ’n munisipale raad sy belastingbeleid 
jaarliks moet hersien en, indien nodig, wysig. Enige wysiging van ’n belastingbeleid moet 
die munisipaliteit se jaarlikse begroting vergesel wanneer dit ingevolge artikel 16(2) van 
die Wet op Munisipale Finansiële Bestuur in die raad ter tafel gelê word. Dit moet 
gepubliseer word en die publiek moet genooi word om kommentaar te lewer. Die 
munisipaliteit moet alle kommentaar en voorstelle in ag neem. 

e. Elke eienaar moet kennis ontvang omtrent die waardasie van sy eiendom en dit moet 30 
dae vir inspeksie geadverteer word. Binne daardie tydperk MOET besware ingedien 
word, wat dan na die waardeerder verwys word vir beslissing 

f. Binne 30 dae nadat 'n eienaar van die uitslag van sy beswaar in kennis gestel word, mag 
hy ook na die appèlraad appelleer. 

g. ’n Appèl bied egter geen moratorium op die betaalbaarheid van die belasting nie, en as dit 
slaag, moet die geldelike aspek daarna reggestel word. 

(Bron: Agenda Algemene Sinode: Taakspan Fondse – 9 September 2013, Bylaag 12: Hoe 
raak die wet op munisipale eiendomsbelasting nr. 6 van 2004 ons as godsdienstige 
instellings?) 

 
29. Versekering 

a. Waak teen onderversekering! Verskillende versekeringsmaatskappye bied verskillende 
versekeringspakette en versekeringsmoontlikhede aan gemeentes. Die kerkraad besluit 
uiteindelik alleen hieroor en oor wysiginge aan die bestaande polis(se). Kerke word al meer 
gewild onder inbrekers - veral vir elektroniese toerusting en silwer ware (nagmaalservies). 

b. Die besit van of toeganklikheid tot sleutels moet streng beheer word. Sleutels moet per 
register uitgereik word en die res moet in ’n sleutelkas toegesluit word. 

BESOEK 
WAARDASIEROL -
SODRA VERSKYN 

[AANKONDIGING IN 
MEDIA]

TEKEN BESWAAR AAN 
IN DIE TOEGELATE

TYD

NEEM AKSIE NA 
GELANG VAN DIE 
UITSLAG VAN U 

BESWAARSien punt d 

Sien punt f & g 

Sien punt e 

Indien u nie in die toegelate 
tyd beswaar aangeteken het 
nie sal u baie probleme 
ondervind en heel moontlik 
moet wag vir die nuwe 
waardasierol. 
 

Indien u belasting onwettig 
gehef was, sal die 
munisipaliteit dit 
onmiddellik moet regstel 
en kan u (moontlik) ’n 
terugbetaling eis. 

Bepaal eerstens die 
kategorie klassifikasie 

vir elke eiendom 
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Duplikate moet in die kluis weggesluit word, en die duplikaat van die kluissleutel moet by 
die bank in veilige bewaring gehou word. 

 
30. Instandhouding, diens en gebruik 

a. Die eiendomskommissie dra gereelde ondersoek en instandhouding van 
verskillende eiendomme aan bepaalde lede op, bv. kerkgebou, pastorieë, 
tuine, kategeselokale, skribakantoor ens. 

b. Hou ’n “diensboekie” aan en teken die datum wanneer elk van die 
volgende gediens is, aan: afrolmasjien, orrel, stofsuier, grassnyer, 
brandblussers ens. 

c. Die volgende items verdien gereelde aandag: 
i. Brandblussers: aantal en toestand word gereeld nagesien 

ii.  Toringhorlosie en klok : gaan van tyd tot tyd na en versien 
iii.  Orrel : moet gereeld gestem en skoongemaak word. Reël elke jaar met Suid 

Afrikaanse orrelbouers i.v.m. die diens van die orrel – verkieslik voor kerssangdiens. 
iv. Klavier(e):  moet gereeld gestem word 
v. Elektroniese toerusting: 

• Versorg kamera vir opnames tydens erediens 
• TV-stel, mikrofoon - en klankstelsel - toerusting van musiekbedieningsfonds 

(sluit verkieslik toe) 
• Truprojektors 
• Dataprojektors 
• Rekenaars 
• Fotostaatmasjiene 
• Ens. 

vi. Nagmaalservies: bewaar met sorg; maak gereeld skoon; nagmaalwyn moet 
beskikbaar wees - sluit alles verkieslik toe in kluis 

vii.  Toerusting vir basaar/funksies: Bewaar veilig, versien gereeld 
viii.  Koelkamer/ys- en vrieskaste/stowe 

ix. Toerusting op Jeugkamp 
x. Tafels/stoele: netjies geberg om skrape en skade te verhoed 

xi. Tuin en tuingereedskap: netjies in stand gehou. 
xii. Alarm- en sekuriteitstelsel: Laat gereeld nagaan. 
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REGISTERHOUER 
 

 
 
 

1. Argief  
a. Die NG Kerk in Suid-Afrika  het ’n veilige en doelmatige argiefbewaarplek in 

Stellenbosch (Noordwal-Wes 1, Stellenbosch) vanwaar die NG Kerk in SA ’n argiefdiens 
voorsien wat deur die NG Kerk in SA se Sinodale Taakspan vir die Argief bestuur word. 
Die “Argief” se regspersoon setel in die NG Kerk in SA. 

b. Die Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland het ’n ooreenkoms met die NG Kerk in 
Suid-Afrika  gesluit vir die bewaring van die gemeentes, ringe en sinode se argivalia. 

c. Die diens wat gelewer word 
i. Die Argief het onderneem om aan Noord-Kaapland die volgende diens te lewer: 

• die veilige bewaring van Noord-Kaapland se ingehandigde argivalia in die NG 
Kerk in Suid-Afrika se argiefbewaarplek te Noordwal-Wes 1, Stellenbosch, 
Wes-Kaap, of enige ander geskikte plek soos deur die STA goedgekeur. 

• die indeksering en/of katalogisering van die ingehandigde argivalia; 
• die beskikbaarstelling van die inhoud van die ingehandigde argivalia aan die 

betrokke kerkvergaderinge en navorsers; en 
• die bekendstelling van die historiese skat van die kerk op ’n toeganklike wyse 

aan die breë publiek. 
ii.  Die Argief onderhou ŉ webblad met talle inligtingsdokumente en hulpbronne vir 

gemeentes, ringe en sinodes. 
iii.  Die Argief ontvang en bestuur inventarisse van gemeentes, ringe en sinodes in 

terme van Wet 2 van 2000 (die Inligtingswet). 
iv. Die Argief onderneem om ’n gespesialiseerde of gevorderde argiefdiens op 

aanvraag, teen addisionele betaling, aan Noord-Kaapland beskikbaar te stel. 
 

2. Instandhouding van lidmaatregister 
a. Teken gereeld aan: vertrek, oorlede, gedoop en oorgegaan na ander kerke. 
b. Nuwe lidmate wat aangekom het se name moet op aankondigings van kerk verskyn. 
c. Lidmate aanteken wat oorlede is. 
d. Jaarlikse beskikbaarstelling van wyksinligting aan onderskeie ouderlinge en diakens 

van wyk. Vir inligting en kontrole doeleindes. 
 

3. Afskrifte Doop en lidmaatregister opstel 
a. Afskrifte Doop en lidmaatregister opstel 
b. Onderteken (deur skriba en argiefkommissie van kerkraad) 
c. Stuur afskrifte so gou moontlik nadat die kerkjaar (1 Maart tot 28/29 Februarie) geëindig 

het, na die skriba van die ring. 
d. Stuur afskrifte van doop en lidmaatregister na die Argief van NG Kerk in Suid-Afrika  

Sien Kerkorde Noord-Kaapland 2011, riglyne vir die skriba van die ring, bladsy 58 
18.1 Ontvang jaarlikse registerafskrifte van gemeentes met verslag aan die ring en verleen hulp 

waar nodig 
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• aan gemeentes ten opsigte van registerhouding, en 
• aan die Argief van die NG Kerk in Suid-Afrika in verband met verbeterings aan, of 

om uitstaande registerafskrifte vanaf gemeentes te verkry waar samewerking nie 
verkry word nie. 

18.2 Die ringskriba stuur nie meer die jaarlikse registerafskrifte van die ringsgemeentes, saam met 
die ringstukke, na die Kerkargief nie - die afskrifte word teruggestuur na die onderskeie 
gemeentes wat dit dan na wysigings, indien nodig, direk aan Argief van die NG Kerk in Suid-
Afrika stuur. 

e. Naslaanwerk is: 
Sien Kerkorde Noord-Kaapland 2011, Afdeling 5: Reglement vir die argief van die 
Nederduitse Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika, bladsy 97-114 

A. Reglement vir die hantering van argief- en museummateriaal 
B. Reglement vir die hantering van registers 

 
4. Bewaring van lidmaatskapsregister 

 
5. Kwartaallikse verslag van werk aan kerkraad 

 
6. Gereelde opdatering van rekenaarprogram WINKERK 

 
7. Rugsteun rekenaar inligting i.v.m. lidmaatregister 

 

Sien Rugsteun, bladsy 29. 
 

8. Doopvorms (“doopkladboek”): word deur leraar en ouderling ingevul en deur skriba op 
lidmaatregister oorgedra. 
 

Voorbeeld Doopvrom is aangeheg as Bylae 9 
 

9. Doop-plakker vir Bybel by doop. 
 

Voorbeeld van Doop-plakker is aangeheg as Bylae 10 
 

10. Hantering van lidmaatskap. 
Sien Kerkorde Noord-Kaapland 2012, Bepaling 26.1, bladsy 19-21 

Bepaling 26 
26.1 Lidmaatskap 

Die kerkraad hanteer die lidmaatskap van alle persone. 
 

26.2 Verval van lidmaatskap 
26.2.1 Belydende en dooplidmate behoort tot ’n bepaalde gemeente totdat: 
26.2.1.1 hulle deur kerklike tug van die gemeente afgesny is, of totdat 
26.2.1.2 hulle skriftelik hulle betrekking tot die gemeente en kerkverband opsê of mondeling voor twee 

kerkraadslede verklaar dat hulle hul band met die gemeente en kerkverband breek en dit deur die 
kerkraad bekragtig is. 

26.2.2 Die kerkraad verklaar die lidmaatskap van sodanige persone formeel as vervalle, doen ’n 
afkondiging daaroor by die erediens en laat dit in die register aanteken. 

 

26.3 Doop- en lidmateregister 
26.3.1 Die algemene sinode bevestig dat dooplidmate en belydende lidmate op grond van die verbond 

volledig lidmate van die kerk is. 
26.3.2 Die algemene sinode handhaaf die praktiese onderskeiding van dooplidmate en belydende lidmate 

om uitdrukking te gee aan die verskil in verantwoordelikhede rondom lidmaatskap. 
26.3.3 Die kerkraad is verantwoordelik vir die hou van ’n behoorlike doop- en lidmateregister in elke 

gemeente. (Sien die Reglement vir die argief van die Nederduitse Gereformeerde kerk in Suid-
Afrika, [Afdeling 5, Kerkorde Noord-Kaapland 2012]). 

26.3.4 In die geval van lidmate wat belydenis van geloof aflê, sowel as lidmate wat van elders in die 
gemeente aankom, moet die geboortedatum in die lidmateregister van die gemeente aangebring 
word. Geboortedatums sal dus ook op attestate en bewyse van lidmaatskap moet verskyn. 
(Algemene sinode 1982, bladsy 1305.) 
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26.3.5 Die kerkraad moet jaarliks afskrifte van die doop- en lidmateregister laat maak, dit deur ’n 
kerkraadskommissie laat nasien en teken, en dit op die gewone ringsvergadering indien. 

 

Besluit by Bepaling 26.3.5 
Die ringskriba stuur nie meer die jaarlikse registerafskrifte van die ringsgemeentes, saam met die 
ringstukke, na die kerkafgief nie. (Stuur dit terug na gemeentes wat dit dan na wysigings - indien 
daar is - na die kerkargief stuur.) 

 

26.4 Attestate 
26.4.1 Die algemene sinode besluit dat oordrag van lidmaatskap van een gemeente na ’n ander by wyse 

van attestaat sal geskied. Die attestaat is ’n getuigskrif van die kerkraad oor die lewe en leer van ’n 
belydende lidmaat tydens sy/haar verblyf in die gemeente. Die naam van ’n lidmaat wat gedoop is, 
word saam met dié van sy/haar ouer(s) op die attestaat vermeld. Indien dit nie moontlik is nie, word 
’n doopattestaat uitgereik as getuienis dat die lidmaat gedoop is en, indien moontlik, te getuig oor 
die lewe en leer van die lidmaat. 

26.4.2 Die algemene sinode besluit dat die kerkraad die attestaat van die lidmaat in ontvangs neem en die 
pastorale verantwoordelikheid vir die lidmaat moet aanvaar. As sodanig het die kerkraad toesig oor 
die lewe en leer van die lidmaat. Die kerkraad moet toesien dat die lidmaat aktief meeleef in die 
gemeente deur sy/haar gawes beskikbaar te stel tot opbou van die gemeente en die uitbou van die 
koninkryk van God in die wêreld. 

26.4.3 Die kerkraad of ’n kommissie van die kerkraad reik op aanvraag attestate [gebruik vorm 4] aan 
belydende lidmate wat nie onder die tug is nie, uit. Die geskied binne ses maande ná hulle vertrek 
uit die gemeente. Sodanige attestate is slegs vir drie maande na uitreiking geldig. By verlies van ’n 
attestaat kan ’n duplikaat uitgereik word met aantekening daarop dat dit ’n duplikaat is. 

26.4.4 ’n Attestaat wat ouer is as drie maande, of wat langer as ses maande ná die vertrek van ’n persoon 
uit die gemeente uitgereik word, behoort nie aanvaar te word sonder ’n behoorlike ondersoek deur 
die kerkraad nie. (Sien vorm 4.) 

26.4.5 Sodra ’n lidmaat uit die gemeente vertrek, verval sy lidmaatsregte in daardie gemeente. Voordat sy 
attestaat ingedien is by die kerkraad van die gemeente waar hy hom gaan vestig, geniet hy daar 
geen lidmaatsregte nie, hoewel die kerkraad kragtens die aard van die kerkverband geroepe is om 
amptelike sorg aan dergelike lidmate te bestee. Lidmate wat van elders intrek, word voortdurend, 
maar veral by elke afkondiging van die volgende doop- en nagmaalsgeleentheid, daaraan herinner 
dat hulle sonder versuim hulle attestate moet indien. 

26.4.6 Geen lidmaat wat sensurabel is, het die reg om ’n attestaat op te eis nie, en lidmate wat ’n attestaat 
opeis met die doel om hulle van die gemeente en kerkverband af te skei, word op die voorgeskrewe 
vorm voorsien van ’n blote verklaring dat hulle lidmate van die gemeente en kerkverband was, en 
afkondiging daarvan geskied by ’n erediens. Met die gebruikmaking van die attestaat in tuggevalle 
word ’n begeleidende brief aan die betrokke kerkraad geskryf. 

26.4.7 ’n Persoon wat lidmaat van ’n ander Ned. Geref. gemeente was en hom in die gemeente kom vestig, 
maar wat weier om sy attestaat by die kerkraad in te dien, se attestaat mag deur die kerkraad 
aangevra word van die vorige gemeente, en na ontvangs daarvan behandel die kerkraad hom as 
lidmaat, tensy hy te kenne gee dat hy hom van die kerk wil afskei. (Sien bepaling 26.2) 
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KOSTER 
 

 
 
 
1. Hanteer besprekings van saal. 

a. Ontvang huurgeld vir saal. 
b. Teken bespreking aan op jaarbeplanner om oorvleueling te voorkom. 
 

2. Bateregister 
a. ’n Behoorlike inventaris en bateregister van alle kerklike eiendomnme en toerusting – 

per gebou of per kommissie, bv. Jeug, Vrouediens, Kategeseskool, ens - behoort aangelê 
en op datum gehou te word.  

b. Hierin word aanwinste en verliese van bates aangeteken. 
c. Die bateregister word jaarliks geouditeer.  
d. Die inventaris is ook belangrik in geval van ’n inbraak . 
e. Alle waarborge en handleidings van toerusting word in die kerkkantoor bewaar. 
 

3. Instandhouding, diens en gebruik 
a. Die eiendomskommissie dra gereelde ondersoek en instandhouding van verskillende 

eiendomme aan bepaalde lede op, bv. kerkgebou, pastorieë, tuine, kategeselokale, 
skribakantoor ens. 

b. Hou ’n “diensboekie” aan en teken die datum wanneer elk van die volgende gediens is, 
aan: afrolmasjien, orrel, stofsuier, grassnyer, brandblussers ens. 

c. Die volgende items verdien gereelde aandag: 
i. Brandblussers: aantal en toestand word gereeld nagesien 

ii.  Toringhorlosie en klok : gaan van tyd tot tyd na en versien 
iii.  Orrel : moet gereeld gestem en skoongemaak word. Reël elke jaar met Suid 

Afrikaanse orrelbouers i.v.m. die diens van die orrel - verkieslik voor kerssangdiens. 
iv. Klavier(e):  moet gereeld gestem word 
v. Elektroniese toerusting: 

• Versorg kamera vir opnames tydens erediens 
• TV-stel, mikrofoon - en klankstelsel - toerusting van musiekbedieningsfonds 

(sluit verkieslik toe) 
• Truprojektors 
• Dataprojektors 
• Rekenaars 
• Fotostaatmasjiene 
• Ens. 

vi. Nagmaalservies: bewaar met sorg; maak gereeld skoon; nagmaalwyn 
moet beskikbaar wees - sluit alles verkieslik toe in kluis 

vii.  Toerusting vir basaar/funksies: Bewaar veilig, versien gereeld 
viii.  Koelkamer/ys- en vrieskaste/stowe 
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ix. Toerusting op Jeugkamp 
x. Tafels/stoele: netjies geberg om skrape en skade te verhoed 

xi. Tuin en tuingereedskap: netjies in stand gehou. 
xii. Alarm- en sekuriteitstelsel: Laat gereeld nagaan. 

 
4. Toesig arbeider 

a. tuine te pastorie 
b. tuine te kerk 
c. kerk, kerksaal en skribakompleks 
 

5. Muur van herinnering 
Register van muur van herinnering. 
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RUGSTEUN 
 
1. Rugsteun – lank, lank gelede... vandag... en daarna... 

a. In die ou dae (“lank, lank gelede”) is rugsteune op ’n slapskyf of disket (“floppy disk 
or diskette”) gedoen. 

Aanvanklik was dit 200 mm (8 duim) groot. Later het die disket kleiner geword 133 
mm (5,25 duim) en later nog kleiner 90 mm (3,5 duim). 
 

b. Mettertyd is dit vervang met CD’s of laserskywe (“compact disc, or CD”), DVD’s of 
Blu-Ray skywe – ’n minder goeie keuse is geheuestokkies (“memory stick”). 
 

c. Vandag gebruik baie persone eksterne hardeskywe. Dit word aan die USB-gleuf 
van die rekenaar gekoppel. Dié hardeskyf moet so opgestel word dat elke keer as dit 
met die rekenaar verbind dit outomaties, eerder as met die hand (“manual”) op 
datum gebring word. 
 

d. ’n Sogenaamde NAS netwerk (“network access server”) (netwerk gekoppelde 
bediener) kan ook gebruik word.  
 

e. Rugsteun kan ook aanlyn gemaak word deur middel van die internet (“Cloud 
Backup”). Dropbox is ’n veilige aanlyn bergplek. ’n Gewone gebruiker het 3GG 
bergplek gratis tot beskikking. Indien ’n maandelikse fooi betaal word kan tot 500 
GG bergplek beskikbaar wees. 
Die voordele: 

• daar is nie ’n “fisieke vorm” wat vernietig kan word nie. 
• dit is beskikbaar vanaf enige plek. 

 
2. Rugsteun – algemene riglyne 

a. Hoe dikwels moet ’n rugsteun gemaak word? Dit hang alles af van jou omstandighede. 
 

b. Die vraag wat eerder gevra moet word is: Hoeveel werk sou jy wou herwin (terugkry) as 
jy dit verloor het? Dalk kom jy eers na ’n paar dae agter dat jy inligting verloor het... en 
nou het foutiewe data dalk die korrekte data vervang as gevolg van rugsteune. 
 

c. Baie gebruikers maak baie getrou, elke dag, rugsteune, maar hulle gebruik net een stel 
skywe/diskette/CD’s/geheuestokkie ens. Dit is onveilig. 

i. Op die wyse kan data gerugsteun word wat alreeds korrup is (jy weet dalk nog nie 
dat dit korrup is nie), en jy vervang/oorskryf die enigste stel korrekte data wat jy 
het. 

ii.  Die skywe/diskette/CD’s/geheuestokkie kan ook beskadig wees sonder dat jy dit 
weet. Dit moet gereeld vervang word. 

 
d. Bêre jou rugsteun materiaal op ’n veilige plek. Verkieslik in ’n brandvrye kluis. Indien 

moontlik bêre een kopie by ’n ander terrein as jou kantoor (“off site”) – kantoor kan 
afbrand of ’n inbraak kan plaasvind. 

 
3. Rugsteun – CD’s, DVD’s en Blu-Ray skywe 

Aangesien baie kerkkantore, veral op die diep platteland, nog CD’s, DVD’s en Blu-Ray skywe 
gebruik om rugsteune te maak word die volgende metode voorgestel. Dit sal help dat jy 
bykans alle data kan herwin: 
a. Drie daaglikse stelle, wat elke vierde dag her-gebruik word 
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b. Twee weeklikste stelle, wat elke derde week her-gebruik word 

 
 

c. Twaalf maandelikse stelle wat voor elke maandeinde gedoen word en wat elke jaar her-
gebruik word 

 
 

d. ’n Stel wat voor elke einde van die jaar gemaak word en nooit weer her-gebruik word nie. 

 
 

4. Rugsteun – NAS netwerk (netwerk gekoppelde bediener) 
a. Rugsteune kan daagliks outomaties op sekere vasgestelde tye plaasvind. 
b. Rugsteune kan op twee wyses gedoen word, naamlik 

i. Sinkroniseer (“File Synchronization” of te wel “File Sync”)  
• Wanneer lêers by meer as een bron beskikbaar en gebruik word – die bron en 

die bestemming – moet dit gesinkroniseer word. Lêers word vanaf die bron na 
die bestemming en terug gekopieer. Byvoorbeeld tussen rekenaar, selfoon en of 
iPad. 

• Beide bronne bevat dus presies dieselfde lêers – op datum (“up-to-date”). As 
jy ’n lêer byvoeg, verander of uitvee by ’n bron sal die sinkronisasie die 
ooreenstemmende lêer byvoeg, verander of verwyder by die ander bron. 

• Sinkronisasie kan twee-rigting of een-rigting plaasvind. 
ii.  Rugsteun (“backup”) 

• Jy rugsteun lêers wanneer lêers slegs by een bron gebruik word, maar ’n 
rugsteun van die lêers by ’n tweede bron wil hê ingeval iets verkeerd gaan. 
Wanneer die rugsteun gedoen word, word lêers van die bron na die bestemming 
gekopieer. Jy gebruik gewoonlik nooit die lêers by die ander bron nie, behalwe 
wanneer dit na die bron teruggevoer / herstel word (“ restore”). 

Dus: sinkronisasie kopieer die lêers in beide rigtings, terwyl “backup”, “ mirroring” en 
“ replication” lêers slegs in een rigting kopieer. 
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BOEKE – REGISTERS – LYSTE 
 

 
 
 
Die volgende boeke, registers, lyste ensovoort behoort in die kerkkantoor te wees: 

 

1. Aanmeldingkaartjies 

2. Aanvraagvorms 

3. Adviesbrief vir oorbetaling aan die sinodale kantoor Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland 

4. Argief inventaris van inligtingsbronne in terme van die wet op die bevordering van 

toegang tot inligting (Wet 2 van 2000) 

5. Bateregister 

6. Begrotings-vorms 

7. Besluiteregister – Kerkraad (optredelys) 

8.  Besluiteregister – Ring 

9. Bestuurshandleiding vir Diensverhoudinge in die NG Kerk 2010 

10. Betalingmagtigings 

11. Diensboek toerusting 

12. Doopvorms (“doopkladboek”) 

13. Geloofsbrief Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland 

14. Gewaarmerkte afskrifte van transportaktes/registrasiedokumente van elke eiendom van die 

kerkraad 

15. Inventaris en bateregister van alle kerklike eiendomme en toerusting 

16. Jaarboek van die Nederduitse Gereformeerde Kerk 

17. Kerkorde Algemene Sinode 

18. Kerkorde Noord-Kaapland 

19. Kerkraadslede kommissie-indeling 

20. Kerkraadslede verkiesing – register kerkraadslede (dienstydperk) 

21. Kollektevormpies 

22. Kommissie-indeling (reëlingsouderling, reëlingsdiaken, leraars en saakgelastigde) 

23. LBS-kwitansies 

24. Nominasievorms vir die verkiesing van kerkraadslede 
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25. Oorstaanlys 

26. Posregister 

27. Register van die vernietiging van argivalia 

28. Register van muur van herinnering. 

29. Salarisregister 

30. Salarisregister 

31. Verlof aansoekvorm 

32. Verlofregister 

33. Vorm 1 (statistiese gegewens) Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland  

34. Werkloosheidsversekering – WVF 

35. Wette en Beleidsdokumente 
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AFDELING B 
 
 
 
 
 

KERKRAADSVERGADERINGS 
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KERKVERGADERINGS 
agenda, notules en verslae 

 
 

 
 

Dr. P Rossouw se boek, Kerkvergaderings, was deur die jare vir my ’n baie 
handige hulpmiddel tydens kerklike vergaderings. 
Ten opsigte van voorstelle en amendemente, soos hieronder weergegee, is 
baie sterk gesteun op dr. Rossouw (1979 p. 53-58). In hierdie kort bestek is 
en kon ek nie alles oor dié onderwerpe bespreek nie. Doen jou ’n guns en lees 
gerus die tersake hoofstukke in dr. Rossouw se boek. 
Met groot dank, waardering en erkenning aan dr. Rossouw. 
 

Rossouw, P. 1979. Kerkvergaderings. Kaapstad: Kerkboekhandel. 

 
 
1. INLEIDING 

a. Algemene beginsels: 
i. Kerkraadslede is almal mense met ’n vol werkprogram. Hulle het eie gesinne en 

belange en daarom behoort teen oor-organisasie van kerkraadswerk gewaak 
word. 

ii.  Die kerkraad streef na ’n beginsel van eerder min en werkende kommissies asook 
vergaderings as ’n indrukwekkende aantal wat nie funksioneer nie. 

iii.  Die mondigheid van ampte moet tot hul reg kom – dan sal die werk stewig staan al 
kan die leraars nie oral teenwoordig wees nie. 

iv. Uit die groot staande kommissies kan met groot vrug tydelike (ad hoc) 
kommissies vir besondere doelwitte gevorm word. 

v. ’n Kerk “leef” as dit in elke gemeente met sy kerkraad “leef”. 
b. Strukturering en samestelling van die kerkraad 

i. Sien Kerkorde artikel 26, 27 en 28 
 
 

2. DIE “PAD” NA DIE KERKRAADSVERGADERING  
Alle sake vir die agenda vir die kerkraadsvergadering word ingehandig by die 
kerkkantoorkommissie. Die kerkkantoorkommissie is verantwoordelik dat sake na die 
verskillende kommissies se agendas verwys word. Die weg na die agenda van die Kerkraad 
gaan dus via dié van die onderskeie kommissies. 
 

2.1. Agenda en vergadering van kommissies 
a. Elke kommissie van die kerkraad ontvang voor ’n kerkraadsvergadering ’n agenda – 

voorsien deur die kerkkantoorkommissie en wat deur die verskillende kommissies 
aangevul kan word. 
Voorsitters van vergaderings: 

i. Handhaaf die orde in die vergadering. 
ii.  Voorsitters moet daarteen waak om die reglement van orde tydelik op te skort. 

Dit veroorsaak in die algemeen meer probleme as wat dit help. 
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2.2. Notule en vergadering van kommissies 
a. Die verskillende kommissies van die kerkraad vergader en behandel sake op agenda. ’n 

Notule word van die vergadering gehou. 
 

2.3. Verslae van kommissies 
b. Net voorstelle wat aanvaar is word deurgegee aan die kerkraad d.m.v. ’n 

AANBEVELING  in ’n verslag aan die kerkraad. 
Vir ’n duidelike uiteensetting, sien punt 4: Verslae (bladsy 38) 

 

2.4. Agenda van Kerkraad 
a. ’n Agenda van die kerkraad bestaan uit die vorige kerkraadsvergadering se notule 

asook uit die verskillende verslae van die kommissies van die kerkraad. D.w.s. alle 
kerkraadslede ontvang die verslae van al die kommissies via die agenda van die 
kerkraadsvergadering. 

b. Die saakgelastigde behoort die agenda van elke kerkraadsvergadering te finaliseer uit 
die verslae wat elke kommissie self of met behulp van die saakgelastigde opstel. Die 
werkswyse van die betrokke streeksinode of die algemene sinode behoort as voorbeeld 
geneem te word. 

c. Kommissies lê sake by wyse van verslae aan die kerkraad voor. 
d. Die leraar(s) kan ook sake relevant tot sy take – voor die kerkraad bring, d.m.v. een of 

ander kommissie se verslag. 
e. Die agendas van kommissies – net soos dié vir die kerkraadsvergadering – behoort 

gestandaardiseer te word. Dit vergemaklik die notulering en skryf van verslae met 
aanbevelings, vir die kerkraadsvergadering. 

f. Die volledige agenda met verslae en aanbevelings van die kommissies moet betyds tot 
alle lede se beskikking gestel word, sodat elke lid hom/haar kan voorberei en slegs soos 
nodig aan die bespreking deel te neem. 

g. Om dié rede word al die verslae as gelese beskou. 
h. Geen saak wat nie eers deur ’n kommissie bespreek is, dien sonder die 

goedkeuring van die kerkraad voor hom nie. 
i. Geen agenda behoort ’n punt “algemeen/ander sake” te bevat nie. 
j. Aanvulling van die agenda (algemene opmerking) 

i. Ek, persoonlik, dink natuurlik ’n aanvulling van ’n agenda is ’n 

onding... persone gebruik dit doelbewus om almal omkant te 

vang. Laat my dink aan iemand wat tydens Sondagmiddag se ete by die deur 

aanklop – jy behoort mos tuis te wees! 
ii.  Ek kan een van drie dinge doen  

• “Kom in ou broer en kom eet saam” (my vrou sal my na die tyd roskam). 

Dus: ongenooid en onvoorbereid 
• “Jammer, ons eet nou. Kan jy asseblief oor ’n uur kom?”. 

Dus: ons plaas die saak op die ter sake kommissie se agenda vir die 

volgende vergadering – kan dalk selfs ’n aanbeveling maak  
• “Jammer... en totsiens” 

Dus: nie ontvanklik nie  
k. Aanvulling van die agenda (riglyne) 

Die agenda van kerkraadsvergaderings word “slegs” (indien die kerkraad sodanige 

besluit geneem het in hul reglement van orde opgeneem het) op die volgende wyse 

aangevul: 
i. Die kerkkantoorkommissie ontvang laat ingekome stukke ’n week voor die 

kerkraadsvergadering, bespreek dit en bepaal die ontvanklikheid daarvan vir 

die kerkraadsvergadering. Die kerkkantoorkommissie stel ’n 

addendumverslag op met aanbevelings. As die aanbeveling goedgekeur word, 

word dit aangevul by die punt vir aanvulling van agenda. 
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ii.  Rede: wil almal gelyke kans gee om voorbereid sake te deurdink  – wil nie 
vinnige ondeurdagte besluite neem nie. 
• Die kerkraadsvergadering is nie ’n geleentheid om verskille vir die eerste 

keer te opper nie. In die verlede het dit dikwels geblyk dat indien 
kerkraadslede die nodige agtergrond ingewin het lang besprekings nooit 
sou plaasvind nie. 

• Dit gee aanleiding tot lang uitgerekte vergaderings en lei tot frustrasie. 
iii.  Die kerkraad besluit of ’n saak ontvanklik is vir die huidige vergadering en dan 

word dit onder punt Aanvulling van die agenda op die agenda geplaas, waarna 
die agenda sluit. 

l. “ Kortlys vir bespreking” 
Die sogenaamde “kortlys vir bespreking” (my eie term) word kortliks hieronder 
verduidelik. Die hoop word uitgespreek dat dit sal bydra tot “luisterryke 
vergaderings”. (Sien bladsy 42: luisterryke vergaderings) 

i. ’n Agenda kan ’n baie lywige dokument wees. ’n Agenda dien ook as 
kommunikasiemiddel – veral as die gemeente meer as eredienspunte het, help 
dit dat alle kommissielede insae het in al die sake/bedrywighede van gemeente 
en onderskeie eredienspunte). 

ii.  Probleem: ’n Lywige agenda veroorsaak lang kerkraadsvergaderings! Dan 
bestaan daar nog die geneigdheid dat lede tydens die kerkraadsvergadering die 
kommissies se tyd en werk ongedaan maak deurdat alles in die grootste 
detail beredeneer en bespreek word! ’n Vermorsing van tyd, duplisering en ’n 
mosie van wantroue in ’n kommissie. 

iii.  Oplossing: ’n Kortlys vir Bespreking word opgestel. 
Die voorgestelde prosedure vir ’n kortlys vir bespreking moet deur die kerkraad 
goedgekeur word en in hul reglement van orde opgeneem word. 

iv. Tydens die Kerkraadsvergadering kry kerkraadslede geleentheid om sake 
uit die verslae van die Kerkraadskommissies op die kortlys vir bespreking te 
plaas indien die volgende proses gevolg is. 
• Slegs sake waaroor nie eenstemmigheid is nie, of waaroor 

vrae/onduidelikheid bestaan, word op kortlys vir bespreking geplaas. 
• Kommissies moet dus met mekaar skakel/kontak maak en alle verskille 

uitklaar (sake waarby onderskeie kommissies bv. gesamentlike belang het) 
voordat die kommissie sy verslag aan die kerkraadsvergadering deurgee 
(Die onderskeie verslae van die kommissies vorm die agenda van die 
kerkraadsvergadering) Hierdie skakelwerk is die verantwoordelikheid van 
die onderskeie voorsitters van die kommissies. 

• As ’n kerkraadslid  die agenda van die kerkraadsvergadering ontvang en 
daar is sake waarmee hy nie saamstem nie (bv. van ’n kommissie waarop 
hy nie dien nie), moet hy die onderskeie kommissievoorsitters skakel en 
verskille uitklaar en/of insette gee voor die kerkraadsvergadering. 

• Indien verskille nie besleg kan word nie en/of daar nuwe/beter voorstelle 
as die aanbevelings van die kommissie is, kan aangeleentheid op die 
kortlys vir bespreking geplaas word. 

• Die voorsitter moet tydens die kerkraadsvergadering ’n saak terug 
verwys indien dit blyk dat skakelwerk nie tussen 
kerkraadslede/kommissies plaasgevind het nie. 

v. Sake wat nie op kortlys vir bespreking geplaas is nie, word dus goedgekeur. 
(Die voorgestelde prosedure vir ’n kortlys vir bespreking moet deur die 
kerkraad goedgekeur word en in hul reglement van orde opgeneem word). 

vi. Sake wat nie soos hierbo hanteer word nie sal nie ontvanklik wees vir die 
kortlys vir bespreking nie. 
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• Die kerkraadsvergadering is nie ’n geleentheid om verskille vir die eerste 
keer te opper nie. In die verlede het dit dikwels geblyk dat as 
kerkraadslede die nodige agtergrond ingewin het lang besprekings nooit 
sou plaasvind nie. 

• Dit gee aanleiding tot lang uitgerekte vergaderings en lei tot frustrasie. 
• As die prosedure soos hierbo gevolg word, sal geen kerkraadsvergadering 

langer as 1½ uur wees nie. 
 

2.5. Notule van die Kerkraad 
a. ’n Notule word van die vergadering gehou. 
b. Sien punt 5: Notule – afhandeling van sake van kerkraad 

 
 

3. ALGEMENE BEGINSELS T.O.V. VOORSTELLE EN AMENDEMENTE  
a. Naslaanwerk 

Sien Kerkorde Noord-Kaapland 2012, Reglement van Orde van die Ned. Geref. Kerk 
in Noord-Kaapland, bladsy 51 

b. Voorstelle 
Voorstelvorm is aangeheg as Bylae 11 

i. Voorstelle wat nie aanvaar word nie, word aangedui met VERWERP. 
ii.  Voorstelle wat aanvaar word, word aangedui met GOEDGEKEUR .  

iii.  As bloot gemeld word wie as voorsitter en skriba opgetree het sonder ’n aanbeveling 
word slegs KENNIS GENEEM . 

iv. Voorstelle moet skriftelik  ingedien word en onderteken wees deur ’n voorsteller en 
sekondant. Rede: 
• Geen twyfel moet oor die bewoording van ’n voorstel bestaan wat voor die 

vergadering dien en 
• sodat dit korrek genotuleer kan word. 

v. ’n Ingewikkelde, lang voorstel wat verskeie sake aanspreek behoort opgebreek te 
word in kleiner, kort, saaklike onderafdelings/punte. Met die goedkeuring van die 
vergadering kan dit puntsgewys tot stemming gebring word. Lang en lomp 
voorstelle dra by tot verwarring, verskil van interpretasie ensovoorts en het nooit die 
gewenste resultaat nie. 

vi. Dit is egter veel makliker om nie sulke lang voorstelle te skryf nie. Máár dit eerder 
af te breek tot verskillende voorstelle wat dan een na die ander kan dien. 
Kommissies moet veral hieraan aandag skenk as hulle aanbevelings skryf. 

vii.  Daar bestaan nie ’n ding soos ’n “teenvoorstel” nie! Daar kan sleg teen ’n voorstel 
gepraat word en teen ’n voorstel gestem word. 

c. Amendemente 
i. Dikwels beantwoord ’n voorstel nie aan almal se behoeftes nie en word 

amendemente ingedien. 
ii.  ’n Amendement is ’n byvoeging tot of verandering van ’n voorstel. D.w.s. die 

wysiging (nooit die verandering) van ’n voorstel in taal of inhoud. Dit mag nie die 
voorstel weerspreek of impliseer nie. ’n Amendement is nie ’n “teenvoorstel” nie. 

iii.  ’n Amendement het ten doel: weglating, invoeging, vervanging van woorde of 
verandering in woordorde. 

iv. Eers nadat die vergadering alle amendemente verwerp het kan die voorsitter die 
oorspronklike voorstel stel en kan vir of teen dít gestem word. 

v. Belangrik: Nadat een of meer van die amendemente reeds aanvaar en 
goedgekeur is, kan daar nie ook nog oor die ongewysigde voorstel gestem word 
nie. 

vi. ’n Voorsitter moet wakker en op sy hoede wees. Elke amendement wat ingedien 
word moet onmiddellik beoordeel word: is dit nie dalk ’n aparte voorstel nie? 
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Indien die voorsitter oordeel dat dit “nuwe voorstelle” is , moet dit met verlof van 
die vergadering eenkant gesit word. Hierdie “nuwe voorstelle” word gestel en oor 
gestem nadat die oorspronklike voorstel (en moontlike amendemente) afgehandel is. 

vii.  ’n Amendement kan nie ingedien word om ’n ander amendement te amendeer 
nie. 

viii.  Praktiese verduideliking 
• ’n Voorstel is ingedien en word deur die vergadering bespreek. 
• Die voorstel word bespreek en ’n amendement (1ste) word ingedien. 
• Nadat die voorsitter die amendement gekeur en geoordeel het dat dit aan die 

vereistes van ’n amendement voldoen, word die beredenering van die voorstel 
gestaak. Die amendement word aan die orde gestel, bespreek en daaroor 
word gestem. 

• Word dié amendement verwerp, bly die oorspronklike voorstel staan. 
• Indien daar nog amendemente ingedien word, word daarmee gehandel soos met 

die eerste amendement. 
• Word een van die amendemente aanvaar, dien die gewysigde voorstel voor die 

vergadering en word vir of teen dít gestem. 
ix. Verdere praktiese verduideliking as meer as een amendement ingedien is 

• ’n Voorstel is ter tafel geneem en drie korrekte amendemente is ingedien. 
Daar word eerste oor die derde amendement gestem. 
Indien dié (3de) amendement aanvaar word, dan beteken dit dat die voorstel soos 
dit tans lui verwerp is en dat in die plek daarvan die voorstel soos gewysig 
deur die amendement nou voor die vergadering dien. 

• Na die aanvaarding van hierdie amendement moet die voorsitter eers die 
gewysigde voorstel aan die vergadering voorhou voordat hy oor die tweede 
amendement kan laat stem. 
Gestel hierdie amendement word ook aanvaar, dan word die reeds gewysigde 
voorstel nog verder gewysig. 
Ten laaste word vir en teen die gewysigde voorstel gestem. 
Word dit aanvaar word genotuleer:  

x. Voorbeeld van notulering van ’n amendement 
 

AANBEVELING 
Die sinode van die Nederduitse Gereformeerde kerke in Noord-Kaapland verwerp die 
gedagte van kerklike tribunale. 

 

AMENDEMENT 
Vervang die woord “verwerp” met “nie aanvaar nie” 

VOORSTELLER: AC Swanepoel 
SEKONDANT: GJ Duursema 
GOEDGEKEUR  
Die voorstel soos gewysig deur die amendement word die besluit van die vergadering en lui soos volg: 

Die sinode van die Nederduitse Gereformeerde kerke in Noord-Kaapland aanvaar nie die 
gedagte van kerklike tribunale nie. 

GOEDGEKEUR 
 
 

4. VERSLAE 
Die volgende maklike werkswyse kan gevolg word by die skryf van verslae: 

a. Elke kommissie kry ’n nommer op die agenda van die kerkraad, bv. 
5. DIE KOMMISSIE VIR GEMEENTEBEDIENING 

b. Elke verslag begin met ’n nommer en ’n opskrif (titel) bv.:  
6 VERSLAG VAN DIE EIENDOMSKOMMISSIE 

c. Opskrif en onderafdelings 
6. HOOFOPSKRIF 
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Die hoofopskrif is in hoofletters en “bold”. As naslaanwerk gedoen word kyk jy, as 
eerste stap, slegs na opskrifte in hoofletters. ’n Bepaalde saak/onderwerp word 
gesoek. 

6.1 Onderafdelings 
Onderafdeling, onder die HOOFOPSKRIF (bepaalde saak/onderwerp), is in 
kleinletters en “bold”. 

d. Motivering - beredenering 
i. ’n Kort motivering  word gegee voor die aanbeveling sodat kerkraadslede wat nie 

op die kommissie sitting het nie agtergrond het – dit help ook as na ’n paar jaar 
inligting nagevors moet word. 

ii.  As motivering tot aanbeveling kan die volgende punte verreken word: 
• Opdrag: (Hierin word die saak/probleem gestel en gesê hoekom die saak dien) 
• Uitvoering: (Hier word gesê hoe die saak aangepak is/wat gedoen is. (Ander 

kommissies (bv. Fondsekommissie se kommentaar kan hier ingevoeg word.) 
• Bevinding: (Die bevinding/gevolgtrekking van die ondersoek word gegee) 
• Aanbeveling: (Kort, duidelik en puntsgewys word aanbeveel hoe die saak 

opgelos/ uitgevoer/afgehandel moet word), bv. 
e. Die verslag word ingedeel in die aantal sake wat die kommissie voor die 

kerkraadsvergadering wil bring. 
f. Voorbeelde wat die hele “pad” (agenda, verslag en notule) van en na die 

kerkraadsvergadering verduidelik.  
Telkens word twee voorbeelde gegee: Die eerste voorbeeld word nie aanbeveel, terwyl die 
tweede voorbeeld aan te beveel is. Die voorbeelde is ’n bietjie “oorskryf” (uitgebreid 
beskryf/omskryf) om die verskille sodoende uit te lig. 

Voorbeelde van foutiewe/korrekte agenda, verslag en notule van en na die 
kerkraadsvergadering is aangeheg as Bylae 12 

g. Maak seker dat “Sake uit die notule” in verslae opgevolg word – of plaas dit weer op 
agenda. 

h. Dokumente wat aan agendas van kommissies geheg word om sekere dele van die verslae 
toe te lig, word as “AANHANGSEL ” gemerk en numeries genommer. 

i. Op die agenda van die kerkraadsvergadering word verslae van kommissies as “BYLAE ” 
gemerk, bv. Verslag van die Eiendomskommissie (BYLAE 4) 

j. Dokumente wat aangeheg word as uitbreidings van bylaes, bv. Verslag van die 
Eiendomskommissie (BYLAE 4), word as “AANHANGSEL ” gemerk en numeries 
genommer. 

k. Alle numerering geskied metriek-numeries en nie letter-alfabeties. 
 
 

5. NOTULE – AFHANDELING VAN SAKE VAN KERKRAAD 
a. Die notule van die kerkraad is die basiese dokument en moet goed bewaar word. 
b. In ’n notule behoort net te staan wat werklik belangrik  en ter sake is. Waak teen onnodig 

lang notules – dit moet saaklik en duidelik verstaanbaar wees.. Wanneer die notule 
oopgemaak word moet die hele prentjie duidelik wees. 

c. ’n Notule is nie ’n verslag nie, maar moet ’n deeglike en getroue weergawe van die 
vergadering se besluite wees. 

d. Daar is baie detail, byvoorbeeld soos watter gesang en watter vers gesing is, ensovoorts wat 
bykans geen notule waarde het nie. 

l. Die werkswyse van die sinode van die Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland kan as 
voorbeeld gebruik word. 

Voorbeelde: notulering verskillende sake is aangeheg as Bylae 13 
a. Voorbeelde wat die hele “pad” (agenda, verslag en notule) van en na die 

kerkraadsvergadering verduidelik.  
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Telkens word twee voorbeelde gegee: Die eerste voorbeeld word nie aanbeveel, terwyl die 
tweede voorbeeld aan te beveel is. Die voorbeelde is ’n bietjie “oorskryf” (uitgebreid 
beskryf/omskryf) om die verskille sodoende uit te lig. 

Voorbeelde van foutiewe/korrekte agenda, verslag en notule van en na die 
kerkraadsvergadering is aangeheg as Bylae 12 

 
 

6. ALGEMEEN 
 

Voorbeelde/siklus vanaf kennisgewing tot en met optredelys/besluiteregister 
• Begeleidende brief by agenda van kommissies van die kerkraad is aangeheg as 

Bylae 14.1 
 

• Agenda van kommissies van die kerkraad van die Ned. Geref. Kerk Xxxxxx, gehou 
op Maandag 8 Oktober 2001 is aangeheg as Bylae 14.2 
 

• Agenda vir ’n vergadering van die kommissie vir gemeentebediening gehou te 
word op Maandag 8 Oktober 2001 is aangeheg as Bylae 14.3 
 

• Begeleidende brief by agenda kerkraadsvergadering 1 November 2001 – 18h00 is 
aangeheg as Bylae 14.4 
 

• Agenda vir ’n gewone vergadering van die kerkraad van die Ned. Geref. Kerk 
Xxxxxx, gehou te word op Donderdag 1 November 2001 volledige agenda is 
aangeheg as Bylae 14.5 
 

• Verloop kerkraadsvergadering (nota vir voorsitter) is aangeheg as Bylae 14.6 
 

• Agenda vir ’n gewone vergadering van die kerkraad van die Ned. Geref. Kerk 
Xxxxxx, gehou te word op Woensdag 16 November 2005 – kortlys vir bespreking is 
aangeheg as Bylae 14.7 
 

• Optredelys (besluiteregister) is aangeheg as Bylae 14.8 
 

• Skedule werking van kerkraadsvergadering is aangeheg as Bylae 14.9 
 

a. Indien notules van kerkraadsvergaderings nie in ’n notuleboek geskryf word nie, moet dit 
op duursame papier van 80 gram en meer per vk meter getik/uitgedruk word.  

b. Getikte notules word in ’n notuleboek wat vir die doel beskikbaar is, geplak of ingebind 
en in die kluis bewaar.  

c. Getikte notules kan ook genommer word en onder aan elke bladsy kan verskyn: 
 

 
 

d. Elke bladsy van die notule moet deur die skriba en voorsitter geparafeer word 
(aangesien van los bladsye gebruik gemaak word wat ingebind word) en die laaste bladsy 
onderteken word direk na goedkeuring deur die vergadering. 

e. Omdat dit vir die saakgelastigde onmoontlik is om al die kommissievergaderinge by te 
woon, moet streng by die huishoudelike voorskrifte ten opsigte van verslae en 
inhandiging daarvan gehou word. 

f. Tydens kommissievergaderings (veral as die saakgelastigde dit nie kan bywoon nie) moet 
die agenda wat deur die saakgelastigde voorsien is, gebruik word – dit behoort in elk geval 
in oorleg met die voorsitter opgestel word. Met ’n goed opgestelde agenda is die notule al 
halfpad geskryf. 

Notule van die kerkraadsvergadering 
en wat daarop volg.... 
 
 
 

Notule kerkraadsvergadering 17 Augustus 2013 1 
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g. Die agenda word opgestel met ruimte by elke punt sodat die persoon wat die notule hou, 
by elke punt kan aanteken wat die kommissie besluit. 
Dit verhoed dat die notule eers na die vergadering geskrywe word, onvolledig is of selfs 
nie by die saakgelastigde uitkom voor die kerkraadsvergadering vir finalisering van verslae 
vir die agenda nie. 

h. Dié besluite vorm aanbevelings in die verslag aan die kerkraad. Hierdie reëls behoort vir 
alle kommissies te geld en deur die kerkraad voorgeskryf te word. 

i. Opdragte van vergaderings behoort soos volg gelys te word en besluite wat uitgevoer is, 
behoort daarop afgemerk te word: 

• Datum 
• Verwysingspunt 
• Persoon belas met taak 
• Datum vir afhandeling 
• Datum afgehandel. 

j. Die saakgelastigde moet toesien dat die besluite van die kerkraad uitgevoer en 
afgehandel word. 
Waar onsekerheid oor besluite bestaan, moet hy/sy die advies van die voorsitter van die 
betrokke vergadering om duidelikheid vra. 
Die voorsitter behoort eerder ’n volgende vergadering om bevestiging te vra, as om die 
notule te “herskryf ”. Dit kan hom of die saakgelastigde in groot moeilikheid laat beland. 

k. ’n Besluiteregister met genoeg kruisverwysings vir die maklike opspoor van besluite, 
behoort aangelê en bygehou te word. 
Word ’n gerekenariseerde besluiteregister – wat maklik werk – gebruik, moet uitdrukke 
gereeld gemaak, gekontroleer en gewaarmerk word. 

 
 

7. ROL EN FUNKSIE VAN 'N DAGBESTUUR 
a. In die Kerkorde is daar geen verwysing na ’n dagbestuur van ’n kerkraad nie. Dit is ’n 

huishoudelike reëling vir ’n betrokke kerkraad. Baie kerkrade funksioneer uitstekend 
sonder ’n dagbestuur. As die verskillende kommissies van die kerkraad goed 
funksioneer is ’n dagbestuur eintlik onnodig. 

b. ’n Dagbestuur is nie ’n superkommissie wat toesig hou oor die ander kommissies van die 
kerkraad nie. Dit het hoogstens ’n koördinerende funksie veral as die dagbestuur 
saamgestel word uit verteenwoordigers van die verskillende kommissies. 

c. Die funksies van ’n dagbestuur moet duidelik omskryf word. Die dagbestuur moet 
uiters beperkte magte ontvang. In hoofsaak kom dit neer op 3 sake: 

i. Dringende sake waaroor die kerkraad self nie byeengeroep kan word nie of wat 
nie kan wag vir die volgende kerkraadsvergadering nie en wat nie deur een van 
die ander kommissies hanteer kan word nie. 

ii.  Take opgedra deur die kerkraad spesifiek vir die dagbestuur. 
iii.  Koördinering van kommissies se werksaamhede. 

d. In die Gereformeerde Kerk-regeringstelsel is ons uiters sensitief vir enige hiërargie van 
ampte of kerkvergaderings. ’n Dagbestuur kan maklik die status kry van ’n kommissie 
met ’n hoër status of mag. ’n Gereformeerde gemeente behoort byvoorbeeld ook nie ’n 
hoofouderling te hê nie, hoogstens ’n reëlingsouderling wat hoogstens vir een jaar deur 
dieselfde persoon gevul word. 
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LUISTERRYKE VERGADERINGS 
 

A. BOEK 
Rossouw, P. 1979. Kerkvergaderings. Kaapstad: Kerkboekhandel. 
Van Wyk C en Simpson N. God praat - leef luisterryk: vir vergaderings BM, Wellington, 
2007). 
 

B. INTERNET 
Gemeentedienste Netwerk: http://www.gemeentes.co.za/webbladsye/luister7.html 

 
Die Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland onderskryf die waardes van die Seisoen van Luister, 
(Sien bladsy 1). 
Die luistersiklus is ’n “hulpmiddel” om te help dat mense na God en na mekaar luister. 
Dit bestaan uit drie groot bewegings: rus, hoor en leef. 
Die luistersiklus is ook in ag stasies onderverdeel. 
 
’n Opsomming van luisterryke vergaderings is op die webwerf van Gemeentedienste Netwerk:  

Beweging 1: Rus 
Stasie 1: Om tot rus te kom 

a. Vertrouensverhoudings konstitueer kerklike vergaderings 
b. Drie praktyke om verhoudings op vergaderings te verbeter of tot rus te kom by 

mekaar 
i. Eggo: Om te beweeg van debat na dialoog 

ii.  Bevestiging: Om te beweeg van intimidasie na vrymoedigheid 
iii.  Empatie: Om te beweeg van die saaklike na die persoonlike 

 

Stasie 2: Ingegaan in God se tyd 
a. Om God in ons verhaal te ontdek 
b. Chronos en Kairos tyd 

 
Beweging 2: Hoor 

Stasie 3: Luister na God se woord 
a. Formatiewe lees van die Bybel 
b. Om deur die Woord “ge-decenter” te word 
c. Wandel in die Woord 

 

Stasie 4: Luister na mekaar 
a. Waarom sukkel ons so om na mekaar in die kerk te luister? 
b. Vyf style van dominerende luister 

 

Stasie 5: Luister na die ander en die tye 
a. Vra om mag weg te gee 
b. Om dapper genoeg te wees om te luister na mense buite die gemeente 

 

Stasie 6: Luister weer na die Woord 
a. Missio Dei 
b. Bewegings van die Gees 
c. Konsensus? 
d. Die verskillende gesigte van konsensus 
e. Wat maak ons as daar ’n gebrek aan konsensus is! 

 
Beweging 3: Leef 

Stasie 7: Fokus op wat God nou doen  
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a. Antwoord op God wat God nou doen 
b. Hoe lyk God se agenda? 

 

Stasie 8: Antwoord met ons lewe 
a. Sê vir mekaar wat julle nou gaan doen. 
b. Dit is hoe ons God se genade uitleef en vir ander aangee. 
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BYLAE 1 
 

BETALINGSMAGTIGING 
 

NED. GEREF. KERK IN NOORD-KAAPLAND 
 

 
AAN WIE …………………………………............ DATUM: …………..……… 

…………………………………............ 
…………………………………............ 

 

KOMMISSIE DEBITEER REKENING/FONDS BEDRAG 
 
………………. 

 
……………………………………………………… 

 
……………….. 

 
………………. 

 
……………………………………………………… 

 
……………….. 

 
………………. 

 
……………………………………………………… 

 
……………….. 

 
………………. 

 
……………………………………………………… 

 
……………….. 

 
 

  

 

 
…………………………………… Verwysingsnr:…………… 
PSD/ Rekenmeester 
 

Datum:…………………… 
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BYLAE 2 
 

AANVRAAGVORM 
 

NED. GEREF. KERK IN NOORD-KAAPLAND 
 

 

NAAM VAN KOMMISSIE VAN KERKRAAD ___________________________________ 

 

NAAM INSTANSIE/PERSOON aan wie betaling gemaak moet word: 

_____________________________________________ 

 

ADRES van instansie/persoon 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

 

BEDRAG R___________ VIR/DOEL ____________________________ 

 

 

AANVRAAG GEMAGTIG 

Voorsitter _________________ Tjek nr _________________ 

Tesourier/sekretaris _________________ Saakgelastigde _________________ 

Datum _________________ Datum _________________ 
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BYLAE 3 
 

NEDERDUITSE GEREFORMEERDE KERK IN NOORD-KAAPLAND 
 

ADVIESBRIEF VIR OORBETALING 
 

AAN DIE SINODALE KANTOOR 
 

(Vir gebruik vanaf 1 Maart 2013) 
 

DATUM:   …………………………………………. 
 
NAAM VAN GEMEENTE :  
……………………………………………………………………………… 
 

1. SINODALE BYDRAE   (Volgens berekening op keersy) (010/040) 
 

Soos bereken op die inkomste vir die maand  ………………………20……. R……………….…. 
 
2. VERPLIGTE SINODALE KOLLEKTES  (Word twee maal opgeneem) 
 

2.1 VGKSA Phororo (110/042) ................................ 
 
2.2 Botswana (110/041) ................................ 
 
2.3 NGKA-Phororo (110/043) ................................ 
 
2.4 RCA-Pearl (110/044) ................................ 
 
2.5 Hospitaalbearbeiding (110/045) ................................ 
 
2.6 NGK Kinderhuis Noord-Kaap (110/046) ................................ 
 
2.7 Jeugwerk-Kampe (210/042) ................................ 
 
2.8 VBO (voortgesette bedieningsontwikkeling) (210/041) ................................ 
 
2.9 Gemeentebedieningsfonds (534/003) ................................ 
 
2.10 Teologiese en Maatskaplike werk Studiefonds (535/003) ................................ 
 
2.11 Sendinghulpfonds (622/003) ................................ 
 

3. VRYWILLIGE BYDRAES EN KOLLEKTES (KOLLEKTES NIE O P VORM – BETAAL SELF 
OOR) 
 

3.1 Bybelverspreiding (581/002) ................................ 
 
3.2 Teologiese Kweekskool, Stellenbosch (071/000) ................................ 
 
3.3 CLF (589/002) ................................ 
 
3.4 Susanna Coetzeehuis (593/002) ................................ 
 
3.5 CAD-Gebiedskomitee (745/000) ................................ 
 
3.6 Hawesending (588/002) ................................ 
 
3.7 Beradingsentrum (110/060) ................................ 
 
3.8 Arbeidsbediening (Handel- en Nywerheidsbediening) (628/003) ................................ 
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3.9 Aksie België vir Christus (627/003) ................................ 
4. DIE VOLGENDE KOLLEKTES KAN OOK OORWEEG WORD  

DEUR KERKRADE: 
 

4.1 Instituut vir Dowes (582/002) ............................... 
 
4.2 Instituut vir Blindes (583/002) ............................... 
 
4.3 Hugenote Kollege (594/002) ............................... 
 
4.4 Jan Krielskool (584/002) ............................... 
 
 
5. BEDRAE VERSKULDIG  
 
5.1 Vrouediens Nuusbriewe (210/050) ……………………. 
 
5.2. Kerkorde en Bepalinge (R200 per eksemplaar) (546/000) ……………………. 
 
5.3 Diverse:   (Spesifiseer asseblief) ……………………. 
 

 ………………………………………………………………………………... ……………………. 
 

 ………………………………………………………………………………... ……………………. 
 
 TOTAAL VAN TJEK  R_______________ 
 
 

BEREKENING VAN BYDRAE BETAALBAAR 
 
   Totale inkomste vir Maand …………………. 
 
   Min :   
     Sinodale en Spesiale Kollektes …………………. 
 
     Bydrae uit Gemeenteondersteunings- en -bedieningsfonds …………………. 
 
     Hulpverlening ontvang   …………………. 
 
     Erflatings    …………………. 
 
     ………………………………………………………….. …………………. 
 
     ………………………………………………………….. …………………. …………………… 
 
     Inkomste vir berekening van bydrae   R........................... 
 
     Eweredige bydrae betaal – 6%   …………………… 
 
   Min :   50% korting  (Nuut-afgestigte gemeente)   …………………… 
 
 
  BEDRAG BETAALBAAR    -   Oorgedra na 1 R............................ 
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BYLAE 4 
 

KOLLEKTE VORM 
 
 
 

NED. GEREF. KERK TADCASTER 
 

Bank Kollekte Deur Kollekte Nederduitse Gereformeerde Kerk 
_______________________ 

........ R200 = R............. ........ R200 = R............. Datum ..................... Prediker .......................... 

..........R100 = R............. ........ R100 = R............. Teks R........................................ 

..........R50 = R............. ........ R50 = R............. Bankkollekte R........................................ 

..........R20 = R............. ........ R20 = R............. Kategesekollekte R........................................ 

..........R10 = R............. ........ R10 = R............. Deurkollekte R........................................ 

..........R5 = R............. ........ R5 = R............. Dankoffer R........................................ 

..........R2 = R............. ........ R2 = R............. Totaal R  

..........R1 = R............. ........ R1 = R............. Deurkollekte vir ..................................................... 

Totaal R  Totaal R  Kerkbywoning  Ouderlinge ....... Diakens ....... 

Diaken aan diens .................................................... 

 Handtekening .......................................... 

 

 
NED. GEREF. KERK PRIESKA 

 

EREDIENS BESONDERHEDE 
 

OFFERGAWES 
 

Datum ....................................... 
UITEENSETTING VAN GELD 

ONTVANG 
Tipe erediens 
(Doop/Voorbereiding/Nagmaal/Jeug/Sang/ Kanselruiling VGK/ 
Opstanding/Pinksterfees/Kerssang 

 Aantal Bedrag 

Prediker Tjeks  R 
Skrifgedeelte R200  R 
Aantal ouderlinge R100  R 
Aantal diakens R50  R 
Aantal gemeentelede (Kerkraadslede en leraar word bygetel) R20  R 
Dankoffers Koeverte R10  R 
Bybelverspreiding Koeverte R5  R 
Gewone Kollekte R R2  R 
Deurkollekte R R1  R 
 Koper  R 
 Totaal  

 
SEKURITEITSTROKIE SE NOMMER ....................................................... 
 

DIAKEN VERANTWOORDELIK ....................................................... 
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BYLAE 5 
 

AANMELDINGSKAARTJIE VIR NUWE INTREKKERS 
 

Ned. Geref. Kerk Prieska 
 

Skriba: Me. M Liebenberg Ds. JPL Mostert 
Posbus 33, PRIESKA 8940 Posbus 550, PRIESKA 8940 
Tel/Faks: 053 - 3531261 Tel/Faks: 053 - 3532537 
Ds. CM Rautenbach Ds. VR Terblanche 
Posbus 33, PRIESKA  8940 Posbus 94,  PRIESKA 8940 
Tel/Faks: 053 - 3531355 Tel/Faks: 053 - 3532454 
Sel: 082 924 9213 Sel: 082 699 1960 
___________________________________________________________________________ 

 
 

NUWE LIDMATE 
 

 
Dit is vir ons as gemeente ’n groot voorreg om u as intrekker te verwelkom. 
 
U word versoek om die inligting soos hieronder, op die kaartjie te voltooi, ten einde ons in staat te 
stel om u so spoedig moontlik te besoek. Mag u verblyf in Prieska ’n geestelike groeiperiode in u 
lewe wees en mag u ook die teenwoordigheid van God elke dag ervaar. 
 
Plaas die kaartjie asseblief in die kollekte bord. 
 
 
Naam en Van _______________________________________________ 
 
Straatadres _______________________________________________ 
 
Tel/Sel nr _______________________________________________ 
 



50 

BYLAE 6 
 

VERLOF AANSOEKVORM 
 

NED. GEREF. KERK IN NOORD-KAAPLAND 
 

 

VOLLE NAAM ___________________________________ 

 

DATUM VAN AANSTELLING ___________________________________ 

 

TIPE VERLOF AANGEVRA ___________________________________ 

 

 Vakansieverlof Getal dae __________ Vanaf ________________________ 

 Tot ________________________ 

 

 Siekteverlof Getal dae __________ Vanaf ________________________ 

 Tot ________________________ 

 

 Spesiale verlof Getal dae __________ Vanaf ________________________ 

 Tot ________________________ 

 

 Langverlof Getal dae __________ Vanaf ________________________ 

 Tot ________________________ 

 

ADRES TYDENS VERLOFTYD 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

 

HANDTEKENING VAN AANSOEKER ______________________________ 
 
DATUM ______________________________ 
 

VERLOF GOEDGEKEUR ______________________________ 
 
AANGETEKEN IN REGISTER ______________________________ 
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BYLAE 7 
 

GELOOFSBRIEF 
 

NEDERDUITSE GEREFORMEERDE KERK IN NOORD-KAAPLAND VI R 
 

RING EN SINODE 
 

Die Kerkraad van die Nederduitse Gereformeerde gemeente 
…………………................…………………... 
het op sy vergadering van………………………………….20….. tot sy verteenwoordigers na die 
aanstaande vergadering van die (Ring/Sinode)……………………wat gehou sal word 
op…………………………….20………en volgende dae, te………………………………….die 
volgende lidmate aangewys (verstrek asseblief volle name): 
 

PREDIKANT/E 

Titel Van Volle name Noemnaam Adres 
     

   
   

 

Titel Van Volle name Noemnaam Adres 
     

   
   

 

Titel Van Volle name Noemnaam Adres 
     

   
   

 

SEKUNDUS PREDIKANT/E 

Titel Van Volle name Noemnaam Adres 
     

   
   

 

Titel Van Volle name Noemnaam Adres 
     

   
   

 

Titel Van Volle name Noemnaam Adres 
     

   
   

 

PRIMARIUS OUDERLING(E) / DIAKEN(S) 

Titel Van Volle name Noemnaam Adres 
     

   
   

 

 

Titel Van Volle name Noemnaam Adres 
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Titel Van Volle name Noemnaam Adres 
     

   
   

 

of 
 

SEKUNDUS OUDERLING(E) / DIAKEN (S)  

Titel Van Volle name Noemnaam Adres 
     

   
   

 

Titel Van Volle name Noemnaam Adres 
     

   
   

 

Titel Van Volle name Noemnaam Adres 
     

   
   

 

Hierdie afgevaardigdes het opdrag om by die genoemde vergadering die kerkraad in alles te 
verteenwoordig en aan die beraadslaginge en besluite oor alle sake wat wettig ter tafel kom, namens die 
kerkraad deel te neem, in onderworpenheid aan die Woord van God, die belydenis en Kerkorde van die 
Nederduitse Gereformeerde Kerk. 
 

Met toebidding van Gods rykste seën op die werksaamhede van die vergadering. 
 
Datum…………………………….………….20……..…. 
 
………………………………………………….  ………………………………………….. 
 Voorsitter  Skriba 
 

AANVULLENDE INLIGTING AANGAANDE AFGEVAARDIGDES 
 KOMMISSIE(S) WAARIN 
PREDIKANTE  BELANGSTEL OM TE DIEN  
1. ……………………………………………………….        ……………………………………. 

2. ……………………………………………………….        ……………………………………. 

3. ……………………………………………………….        ……………………………………. 

 KERKLIKE 
OUDERLING(E) / DIAKEN (S) BEROEP  BELANGSTELLINGSVE LD 
1. ……………………….......…        .................................        ……………………………….… 

2. ……………………….......…        .................................        ……………………………….… 

3. ……………………….......…        .................................        ……………………………….… 

4. ……………………….......…        .................................        ……………………………….… 

5. ……………………….......…        .................................        ……………………………….… 
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BYLAE 8 
 

NEDERDUITSE GEREFORMEERDE KERK IN NOORD-KAAPLAND 
 

STATISTIESE  GEGEWENS 
 

 

RING VAN  GEMEENTE  
 

VERSLAGJAAR:    1  MAART  2012 TOT  29  FEBRUARIE  2013 
_________________________________________________________________ 

 

 

(Voltooi en stuur asseblief so gou moontlik terug.) 

 
1.   ALGEMEEN 

 
2010/201

1 

 
2011/201

2 

 
2012/201

3 
 

1.1   Getal belydende lidmate 
   

 

1.2   Getal dooplidmate 
   

 

1.3   TOTAAL (1+2)    
 

1.4   Getal gedoop 
   

 

1.5   Getal belydenis van geloof afgelê 
   

 

1.6   Getal oorgekom met bewys van 
lidmaatskap 

   

 

1.7   Getal vertrek met bewys van lidmaatskap 
   

 

1.8   Getal oorgekom van erkende kerke 
   

 

1.9   Getal oorgegaan na erkende kerke 
   

 

1.10 Getal oorgekom van nie-erkende kerke 
   

 

1.11 Getal oorgegaan na nie-erkende kerke 
   

 

    

2.   KERKRAAD    
 

2.1   Ouderlinge 
   

 

        Getal poste 
   

 

        Getal vakante poste 
   

    
 

2.2   Diakens    
 

        Getal poste 
   

 

        Getal vakante poste 
   

    
 

2.3    Leraars 
   

 

         Getal poste 
   

 

         Getal vakante poste 
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BYLAE 9 
 

DOOPVORM 
NEDERDUITSE GEREFORMEERDE KERK 

__________________________ 
 
DOOPDATUM: ________________________

 GEMEENTE _______________________ 

VAN: ________________________ GEBOORTEDATUM ________________ 

NAAM EN VAN KIND ____________________________ Noemnaam ______________ 

NAAM EN VAN VADER

 ____________________________ Noemnaam ______________ 

NAAM EN VAN MOEDER

 ____________________________ Noemnaam ______________ 

NOOIENSVAN ___________________________________________ 

HUWELIKSDATUM __/__/____ LIDMAATSERTIFIKAAT: JA/NEE  

WOONADRES

 ____________________________ TELEFOON __________ 

____________________________ 
____________________________ 

 

1. Hierdie vorm moet asseblief volledig ingevul word en minstens een (1) maand voor die doopdatum aan die 
wyksouderling oorhandig word. 

2. U moet asseblief self met die leraar reël vir doopkategese. 
3. Ook as u elders wil laat doop geld hierdie prosedure. 

______________________ ______________________ 
HANDTEKENING VADER HANDTEKENING MOEDER 
 

 

VERSLAG VAN WYKSOUDERLING 
 

Is dit u indruk dat hierdie ouers hulle verbondsbelofte sal nakom? Motiveer asseblief u antwoord. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

______________________ ______________________ 

HANDTEKENING OUDERLING DATUM 
 

 

VERSLAG VAN LERAAR 
 

Doopkategese is met beide ouers gevoer en toestemming tot bediening van die Heilige Doop aan bovermelde kind 
word hiermee verleen. 

______________________ ______________________ 

HANDTEKENING LERAAR DATUM 
 

 

SAAKGELASTIGDE 
Hiermee bevestig ek dat lidmaat in Doopregister aangeteken is. En dat hierdie afskrif geliasseer word. 

______________________ ______________________ 

HANDTEKENING SAAKGELASTIGDE DATUM
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BYLAE 10 
 

VOORBEELD VAN DOOP-PLAKKER 
 
 

 

Die Kerkraad van die 
Nederduitse Gereformeerde Kerk Prieska 

 
 
 

Verklaar hiermee dat 
 

Kenneth Penderis 
 

Gedoop is te Marydale 
 

Geboortedatum 27 Junie 2005 
 

Ouers 
Gavin Penderis 
Catherine Matchell Penderis (Buys) 

 
 
 

_______________ 06 November 2005 
Ds J P L Mostert  Doopdatum 
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BYLAE 11 
 

VOORSTELVORM 
 

NEDERDUITSE GEREFORMEERDE KERK 
 

 
VOORSTEL 

 
 
 
Verslag __________________________________________________________ 

Punt in verslag ________________ 

Bladsynommer ________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Voorsteller: __________________________ (skryf naam asseblief in drukskrif) 

Sekondant: __________________________ (skryf naam asseblief in drukskrif) 
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BYLAE 12 
 

VOORBEELDE VAN FOUTIEWE/KORREKTE AGENDA, VERSLAG EN  
NOTULE VAN EN NA DIE KERKRAADSVERGADERING 

 
Hier volg telkens twee voorbeelde: Die eerste voorbeeld word nie aanbeveel, terwyl die tweede 
voorbeeld aan te beveel is. Die voorbeelde is ’n bietjie “oorskryf” (uitgebreid beskryf/omskryf) om 
die verskille sodoende uit te lig. 
 
 

AGENDA VAN ’N KOMMISSIE  (bv. Eiendomskommissie) 
 

VOORBEELD 1 
6.1 Besproeiing – Huis Mossienes 

Die Eiendomskommissie moet tydens die eerskomende kerkraadsvergadering mondelings verslag doen. 
 

Opmerking oor só ’n werkswyse 
• Almal kom onvoorbereid na Eiendomskommissie vergadering. 
• Die arme voorsitter van die Eiendomskommissie weet nie waaroor die saak handel nie. 
• Twee persone kry opdrag om uit te vind wat die probleem is en met volmag namens die 

Eiendomskommissie op te tree. 
• Die twee persone sal namens die Eiendomskommissie tydens die Kerkraadsvergadering verslag doen. 

 

VOORBEELD 2 
6.1 Besproeiing – Huis Mossienes 

Opdrag 
• Arbeider is slegs een dag ’n week beskikbaar vir Huis Mossienes. 
• Arbeider kan huidig nie al die take in een dag uitvoer nie. 

• Take wat elke week tydens dié een dag verrig moet word is:natmaak van tuin, skoffel, grassny, 
versorging van bome (snoei), versorging van blombeddings ens. 

Probleem 
Ondersoek die volgende: 

• Arbeider moet meer as een dag beskikbaar wees vir Huis Mossienes 
• Stel ’n ekstra arbeider aan vir Huis Mossienes 
• Installering van ’n besproeiingstelsel 
• Befondsing 

 
 

 
AGENDA VAN KERKRAADSVERGADERING 

 
VOORBEELD 1 

6. VERSLAG VAN DIE EIENDOMSKOMMISSIE (tydens kerkra adsvergadering) 
6.1 Besproeiing – Huis Mossienes 

Eiendomskommissie doen mondelings verslag tydens kerkraadsvergadering en gee aan die voorsitter van die 
kerkraad kennis dat hy ruimte moet laat vir ’n deeglike bespreking. 
• 5 minute word tydens kerkraadsvergadering benodig om verslag te doen. 
• 5 minute moet toegelaat word vir bespreking tydens kerkraadsvergadering. 

 

Opmerking oor só ’n werkswyse: 
• Almal kom onvoorbereid na kerkraadsvergadering. 
• Vanaand kan ons weer lekker tot laat vergader sonder dat iemand weet wat eintlik besluit is. 

 

VOORBEELD 2 
6. VERSLAG VAN DIE EIENDOMSKOMMISSIE (tydens kerkra adsvergadering) 

6.1 Besproeiing – Huis Mossienes 
Bevinding 

Die kommissie het die volgende bevind 
• Die natmaak van die tuin deur ’n tuinslang en die gras met ’n missproeier is tydrowend. 
• Tuin verdroog op die dae (orige 6 dae) dat arbeider nie beskikbaar is nie. 

Motivering 
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• Installeer ’n besproeiingstelsel vir Huis Mossienes. 
• As ’n besproeiingstelsel geïnstalleer word hoef arbeider slegs een dag ’n week aldaar te werk. 

Inwoners kan tuin gemaklik self natmaak. 
• Kwotasies vir Besproeiingstelsels is aan-gevra. Groen Tuindienste se kwotasie beloop R1500-00. 
• Aanlê van besproeiingstelsel is ’n eenmalige uitgawe versus salaris van ekstra arbeider. 
• Besnoei sodoende op ekstra personeel en salarisse 
• Eieindomskommissie het met Finansiële kommissie geskakel. Fondse is beskikbaar in begroting van 

huidige finansiële jaar. 
 

AANBEVELING 
6.1.1 Besproeiing Huis Mossienes - kwotasie 

Die kerkraad besluit dat die kwotasie deur Groen Tuindienste vir ’n besproeiingstelsel ten bedrae 
van R1500.00 aanvaar word. 

6.1.2 Besproeiing Huis Mossienes - befondsing 
Die aankope word befonds uit die bedrag wat begroot is vir die verf van die Jeuglokaal. 

6.1 Besproeiing Huis Mossienes – toesig en skakeling 
Mnr. Dirk Koster kry opdrag om met Groen Tuindienste te skakel asook om toesig te hou tydens 
installering van besproeiingstelsel met terugvoering aan Eiendomskommissie na afhandeling van 
opdrag. 

 
 

 
NOTULE VAN KERKRAADSVERGADERING 

 
VOORBEELD 1 

6. VERSLAG VAN DIE EIENDOMSKOMMISSIE 
6.1 Besproeiing – Huis Mossienes 

Broer Graaf doen verslag i.v.m. die tuin te Huis Mossienes. Die natmaak van die tuin deur ’n tuinslang en die 
gras met ’n missproeier is tydrowend. Tuin verdroog op die dae (orige 6 dae) dat arbeider nie beskikbaar is nie. 
Broer Graaf doen verslag dat hy en Broer Hark die volgende moontlikhede ondersoek het: 

• Arbeider moet meer as een dag beskikbaar wees vir Huis Mossienes 
• Stel ’n ekstra arbeider aan vir Huis Mossienes 
• Installering van ’n besproeiingstelsel 

Die Eiendomskommissie het tot die volgende gevolgtrekking gekom: 
• Installeer ’n besproeiingstelsel vir Huis Mossienes. 
• As ’n besproeiingsstelsel geïnstalleer word hoef arbeider slegs een dag ’n week aldaar te werk. 

Inwoners kan tuin gemaklik self natmaak. 
• Kwotasies vir Besproeiingstelsels is aan-gevra. Groen Tuindienste se kwotasie beloop R1500.00. 
• Aanlê van besproeiingstelsel is ’n eenmalige uitgawe versus salaris van ekstra arbeider. 
• Besnoei sodoende op ekstra personeel en salarisse 
• Eieindomskommissie het met Finansiële kommissie geskakel. Fondse is beskikbaar in begroting van 

huidige finansiële jaar. 
Mnr. Snoeiskêr maak beswaar. Hy sê dat die inwoners in Huis Mossienes kan die tuin self versorg. Mnr. Pik 
het hierop gesê dat daar op Mnr. Mossie gepik word, dat dié kwansuis lui is. Na ’n lang gesprek het die 
Kerkraad besluit dat die kwotasie deur Groen Tuindienste vir ’n bespoeiingstelsel ten bedrae R1500.00 
aanvaar word. Die aankope word befonds uit die bedrag wat begroot is vir die verf van die Jeuglokaal. Mnr. 
Dirk Koster kry opdrag om met Groen Tuindienste te skakel asook om toesig te hou tydens installering van 
besproeiingstelsel met terugvoering aan Eiendomskommissie na afhandeling van opdrag. 
 

Opmerking oor só ’n werkswyse: 
• Lekker lang storie... verhaal... mnre. Snoeiskêr, Pik ensovoorts. 

 
VOORBEELD 2 

6. VERSLAG VAN DIE EIENDOMSKOMMISSIE 
6.1 Besproeiing – Huis Mossienes 

 

AANBEVELING 
6.1.1 Besproeiing Huis Mossienes - kwotasie 

Die kerkraad besluit dat die kwotasie deur Groen Tuindienste vir ’n besproeiingstelsel ten 
bedrae van R1500.00 aanvaar word. 

GOEDGEKEUR 
 

6.1.2 Besproeiing Huis Mossienes - befondsing 
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Die aankope word befonds uit die bedrag wat begroot is vir die verf van die Jeuglokaal. 
GOEDGEKEUR 

6.1 Besproeiing Huis Mossienes – toesig en skakeling 
Mnr. Dirk Koster kry opdrag om met Groen Tuindienste te skakel asook om toesig te hou 
tydens installering van besproeiingstelsel met terugvoering aan Eiendomskommissie na 
afhandeling van opdrag. 

GOEDGEKEUR 
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BYLAE 13 
 

VOORBEELDE 
NOTULERING VERSKILLENDE SAKE 

 

 
 

 
AANBEVELING 

 
AANBEVELING 

Die sinode van die Nederduitse Gereformeerde 
kerke in Noord-Kaapland verwerp die gedagte 
van kerklike tribunale. 

GOEDGEKEUR 
 

 
AMENDEMENT 

 
AANBEVELING 

Die sinode van die Nederduitse Gereformeerde 
kerke in Noord-Kaapland verwerp die gedagte 
van kerklike tribunale. 

 

AMENDEMENT 
Vervang die woord “verwerp” met “nie aanvaar 
nie” 

VOORSTELLER: AC Swanepoel 
SEKONDANT: GJ Duursema 
GOEDGEKEUR 
 

Die voorstel soos gewysig deur die amendement word 
die besluit van die vergadering en lui soos volg: 

Die sinode van die Nederduitse Gereformeerde 
kerke in Noord-Kaapland aanvaar nie die gedagte 
van kerklike tribunale nie. 

GOEDGEKEUR 
 

 
ORDEVOORSTEL 

 
ORDEVOORSTEL 

Die sinode besluit dat bogenoemde 
AANBEVELING, sowel as die AMENDEMENTE 
daarop, na die Tydelike Kommissie vir Algemene 
Sake verwys word. 

VOORSTELLER: Z Blomerus 
GOEDGEKEUR 
 

Die Kommissie nooi alle indieners van amendemente, 
sowel as enige afgevaardigde wat ’n inset wil lewer en/of 

aan die bespreking wil deelneem, om die vergadering van 
die Kommissie te kom bywoon. 
 

 
STAAN OOR 

 
AANBEVELING 

1. Die sinode gee opdrag aan die taakspan dat 
daar ’n aantal preke op die web verskyn 
rondom kerkeenheid. 

2. Die sinode gee aan die sinodale kommissie vir 
bedieningsondersteuning opdrag om na die 
algemene sinode voort te gaan met die 
beplande predikante konferensie vir 2007. 

STAAN OOR (Kyk na bladsy 111) 
 

 
VERWYS 

 
Die sinode BESLUIT  – op versoek van die Kommissie 
vir Diens en Getuienis – dat bogenoemde aanbeveling na 
die Tydelike Kommissie vir Algemene Sake verwys 
word. 
 

 
KENNIS GENEEM 

 
Die vergadering NEEM KENNIS  van die volgende 
besluite wat by verskillende sinodes van die Ned. Geref. 
Kerk in Noord-Kaapland geneem is: 

• ens. ens... 
 

 
4.6 OPMERKINGS 
Die vergadering NEEM  ook KENNIS  van die volgende 
opmerkings van die Taakspan Predikanteversorging: 

• ens. ens... 
 

 
 
2.10 AFSLUITING VAN VERGADERING 
Die vergadering NEEM KENNIS  dat die Sinode nie 
later nie as 12:45 op Donderdag 18 Oktober 2012 sal 
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verdaag. Die verrigtinge sal afgesluit word met 
Skriflesing en gebed deur die voorsitter van die 
vergadering of iemand deur hom daartoe versoek. 
(Bepaling 9 van die Reglement van Orde). 
 

 
VOORSTEL 

 
VOORSTEL 

Die sinode besluit om kerkrade aan te moedig om 
steeds voort te gaan om indringende aandag te gee 
aan die saak van kerkeenheid deur te werk aan 
plaaslike verhoudings met die VGKSA, NGKA en 
RCA en deur kontak te maak met leraars en 
kerkrade van die VGKSA, NGKA en RCA in hul 
gebied. 

VOORSTELLER: AJ Beyers 
SEKONDANT: JJ Knoetze 
GOEDGEKEUR 

 
 
VOORSTEL 

Die Sinode besluit om geen besluit rakende die 
Belharbelydenis te neem nie. 

VOORSTELLER: BJP Booysen 
 

Die voorsitter oordeel dat bogenoemde voorstel ’n 
ordemosie is. Die voorstel word GOEDGEKEUR . 
 

 
REVISIE 

 
Die vergadering KEUR  op versoek van ouderling Z 
Blömerus GOED dat die volgende besluit wat net voor 
middagete geneem is, in revisie gebring mag word: 

Die sinode besluit om sy spyt uit te spreek oor die 
besluit van 1995. Die sinode vra die NG Kerk in 
Afrika Phororo om haar te vergewe. 

 

Die voorstel word dus weer ter tafel geneem en deur die 
vergadering VERWERP. 
 

VOORSTEL 
Die Ned Gereformeerde Kerke van Noord-Kaapland 
wat hier vergader is bely voor God en die mense dat 
hulle gesondig het deur tydens ’n sinode gedurende 
1995 die volgende besluit te neem: 

“Die Sinode besluit dat die aanbeveling van die 
ASK (Algemene Sinodale Kommissie) eerbiedig 
word in verband met die inskakeling van 
gemeentes by die Ned. Geref. Kerk.” 
ens. ens... 

VOORSTELLER: Z Blömerus 
SEKONDANT: LM Basson 
GOEDGEKEUR 
 

 
VERDAAG VIR TEE 

 
Die vergadering VERDAAG  vir tee/middagete 
 

 

TAFELGESPREKKE 
 
Die vergadering NEEM DEEL AAN 
TAFELGESPREKKE  rakende die konferensie oor 
Kerkeenheid. 
Geleentheid word gegee vir terugvoering oor 
tafelgesprekke en na aanleiding van dié gesprekke word 
die volgende twee voorstelle ingedien: 

• ens. ens... 
 

 
 
Ds J Conradie lei die sang deur Liedere 523:1 en 4, 165:1 
en 2 te laat sing. Ds. L Forsman open met gebed en die 
vergadering NEEM DEEL AAN TAFEL-
GESPREKKE rakende kerkeenheid. Ds. L Forsman lees 
vers 1 en 4 van Lied 300 en die dagwyding sluit met 
gebed by die tafels. 
 

 
FOUT OP AGENDA 

 
8. Armoede 
(In die Verslag word hierdie punt verkeerdelik aangedui 
as punt 5. Dit moet 8 wees – Notulekommissie.) 
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VOORBEELDE/SIKLUS VANAF KENNISGEWING TOT EN MET 
OPTREDELYS/BESLUITEREGISTER 

 
BYLAE 14.1 

 
BEGELEIDENDE BRIEF BY 

AGENDAS VAN KOMMISSIES VAN DIE KERKRAAD 
 
1. Al die kommissies van die kerkraad vergader op 8 Augustus 2001 om 18h00 – behalwe die Finansiële 

kommissie. 
 

2. Diensverhoudingskommissie 
Die kommissie vergader saam met die kerkkantoorkommissie (Sien Agendas van kommissies) om terugvoering en 
verslag oor hulle werksaamhede te gee. 
 

3. ’n “Skelet”-almanak met die belangrikste datums aangedui word aangeheg. Dit kan kommissies help om 
voorlopige beplannings te maak. Alle betrokkenes vergader op 26 Oktober 2001 om 09h00 in die skribakantoor. 
Die saakgelastigde is die sameroeper. 
 

4. Kommissies vergader in volgende lokale 
Eiendomskommissie Lokaal 1 
Kerkkantoorkommissie Komiteekamer 
Jeug Lokaal 2 
Diens van Barmharigheid Konsistorie 
Sending Lokaal 3 
Gemeentebediening Lokaal 4 
Vrouediens Kerksaal 

 
5. Finansiële kommissie vergader op 10 Oktober 2001 om 17h30 in komiteekamer. Alle kommissies wat enige 

finansiële aanbeveling aan die kerkraad wil maak, se voorsitter moet dié vergadering saam met die finansiële 
kommissie bywoon. Sien besluit van Kerkraadsvergadering 14 Junie 2001. 
 

6. Tee tydens kommissievergaderings 
Die saakgelastigde sal met die Vrouediens reël vir tee in die kerksaal. Tee sal beskikbaar wees om 19h30 tot en met 
20h00. Kommissies moet nie verdaag voor teetyd nie – indien daar onderlinge skakeling nodig is. 
 

7. Inhandiging van kommissieverslae 
Kommissies moet hulle verslae by die saakgelastigde inhandig voor of op 19 Oktober 2001. Indien u die verslae op 
rekenaar verwerk, sal dit verwelkom word indien u die inligting ook op diskette kan verskaf – diskette sal aan u 
terug besorg word. 

 
 
Ds. JPL Mostert 
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BYLAE 14.2 
 

AGENDA VAN KOMMISSIES VAN DIE KERKRAAD VAN DIE NED.  GEREF. KERK XXXXXX, GEHOU 
OP MAANDAG 8 OKTOBER 2001 

 
1. Agenda van die Kommissie vir Gemeentebediening bladsy  1 

 
2. Agenda van die Kerkkantoorkommissie bladsy 15 

 
3. Agenda van die Eiendomskommissie bladsy 23 

 
4. Agenda van die Jeugkampkommissie bladsy 29 

 
5. Agenda van die Jeugkommissie bladsy 34 

 
6. Agenda van die Sendingkommissie bladsy 42 

 
7. Agenda van die Kommissie vir die Diens en Getuienis bladsy 44 

 
8. Agenda van die Diensverhoudingskommissie bladsy 49 

 
9. Agenda van die Vrouediens bladsy 50 

 
10. Agenda van die Finansiële Kommissie bladsy 53 
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BYLAE 14.3 
 

AGENDA VIR ’N VERGADERING VAN DIE KOMMISSIE VIR GEM EENTEBEDIENING GEHOU TE 
WORD OP  

MAANDAG 8 OKTOBER 2001 
 

1. OPENING EN VERWELKOMING 
 
 

2. TEENWOORDIG 
 
 

3. VERSKONINGS 
 
 

4. SITTINGSURE 
 
 

5. NOTULES 
 

Aanbeveling 
Die notule van die kommissie vir gemeentebediening van 7 Augustus 2001 word goedgekeur. 

 
 

6. SAKE UIT DIE NOTULES 
 

Opgeneem in die agenda. 
 
 

7. AANVULLING VAN AGENDA 
 

Die agenda word aangevul by punt XXX. 
 
 

8. BEPLANNING KOMMISSIE VIR GEMEENTEBEDIENING 2002 
 

8.1. Beplanning werksaamhede kommissie vir gemeentebediening 2002 
Die kommissie vir gemeentebediening moet sy werksaamhede vir 2002 beplan, die nodige datums bepaal en vir 
goedkeuring voorlê by die kerkraadsvergadering van 1 November 2001. Datums sluit in: 
Die kommissie moet iemand aanwys om die vergadering op 26 Oktober 2001 om 09h30 by die Skribakantoor by 
te woon wanneer die konsepgemeente-program opgestel word. Sodanige persoon moet alle datums en tydgleuwe 
van dié kommissie saambring. Dit is vanselfsprekend dat kommissies van die kerkraad en instansies van die 
gemeenskap toegewings sal moet maak t.o.v. datums, sodat almal geakkommodeer kan word. 
 

Aanbeveling 
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 
8.2. Konsepbegroting Kommisie vir Gemeentebediening 2002 

’n Proforma van die vorige boekjaar word voorsien in Aanhangsel 1. Die kommissie moet veranderings en 
aanpassings aanbring waar nodig bv. voeg nuwe items by en laat weg wat nie meer van toepassing is nie. Verder 
kan daar met me. XXXXX geskakel word vir bykomstige inligting oor finansies, aangesien sy die boekhouding 
van die gemeente behartig. 
 

Aanbeveling 
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 
 

9. DIENSBEURTE VAN OUDERLINGE EN DIAKENS 
 

Aanbeveling 
Die Kommissie vir Gemeentebediening beveel by die kerkraad aan dat die indeling van diensbeurte 
van ouderlinge en diakens soos per wyk ingedeel in Aanhangsel 2 goedgekeur word. 
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BYLAE 14.4 
 

BEGELEIDENDE BRIEF BY AGENDA KERKRAADSVERGADERING 
1 NOVEMBER 2001 – 18H00 

 
1. VERSKONING VIR KERKRAADSVERGADERING 

Maak asseblief skriftelik verskoning indien u nie ’n kerkraadsvergadering kan bywoon nie. Handig verskoning in 
by saakgelastigde, me. XXXXXXX. Verkieslik 7 dae voor die tyd.  
Rede: as daar nie ’n kworum teenwoordig kan wees nie, kan die vergadering betyds gekanselleer word en verhoed 
dit dat kerkraadslede onnodig na ‘n vergadering kom – reis ver afstande. 
 
 

2. AANVULLING VAN DIE AGENDA (kyk na punt 14 Agenda Ke rkraadsvergadering) 
Indien daar dringende laat ingekome stukke inkom, vergader die Kerkkantoorkommissie op ’n vasgestelde tyd 
vóór die vergadering van die Kerkraad om te bepaal of enige sodanige stuk ontvanklik is vir die huidige Agenda 
van die Kerkraadsvergadering. Sulke sake word dan onder hierdie punt per aanbeveling aan die Kerkraad 
voorgelê. Die Kerkraad besluit of ’n saak ontvanklik is vir die huidige vergadering en dan word dit onder punt 14 
op die Agenda geplaas, waarna die Agenda sluit. 
Die Kerkkantoorkommissie vergader op 29 Oktober 2001 om 19h00 vir die aanvulling van die agenda van 
die kerkraad. Enige dringende laat ingekome stukke moet voor 29 Oktober by die Saakgelastigde 
ingehandig word. 
 
Die verslag van die Kerkkantoorkommisisie i.v.m. die aanvulling van die agenda sal as ’n Addendum verslag 
van die Kerkkantoorkommissie tydens die kerkraadsvergadering beskikbaar gestel word. 
 
 

3. TOERUSTING VAN KERKRAAD – 18h00 tot 18h30 
 

Sien Notule Kerkraadsvergadering 14 Junie 2001 punt 5.6.2 
Toerusting moet geskied tydens Kerkraadsvergaderings. ’n Halfuur voor vergadering begin. 

 
 
Ds. JPL Mostert 
 
 



66 

BYLAE 14.5 
 

AGENDA VIR ’N GEWONE VERGADERING VAN DIE KERKRAAD V AN DIE NED. GEREF. KERK 
XXXXXX, GEHOU TE WORD OP 
DONDERDAG 1 NOVEMBER 2001 

 

VOLLEDIGE AGENDA 
 

1. OPENING EN VERWELKOMING 
 
 

2. TEENWOORDIG 
 
 

3. VERSKONINGS 
 
 

4. SITTINGSURE 
 
 

5. NOTULE – GEWONE VERGADERING – 6 SEPTEMBER 2001 (BYLAE 1) bladsy  1 
 

Aanbeveling 
Die Kerkraad keur die Notule van 6 September 2001 goed. 

 
 

6. AANVULLING VAN DIE AGENDA (SIEN PUNT 14) 
(Vgl. Addendum verslag Kerkkantoorkommissie) bladsy 23 
(Indien daar dringende laat ingekome stukke inkom, vergader die Kerkkantoorkommissie op ’n 
vasgestelde tyd vóór die vergadering van die Kerkraad om te bepaal of enige sodanige stuk 
ontvanklik is vir die huidige Agenda van die Kerkraadsvergadering. Sulke sake word dan onder 
hierdie punt per aanbeveling aan die Kerkraad voorgelê. Die Kerkraad besluit of ‘n saak 
ontvanklik is vir die huidige vergadering en dan word dit onder punt 14 op die Agenda geplaas, 
waarna die Agenda sluit.) 
 
 

7. VERSLAG VAN DIE KOMMISSIE VIR GEMEENTEBEDIENING (BY LAE 2) bladsy 10 
 
 

8. VERSLAG VAN DIE KERKKANTOORKOMMISSIE (BYLAE 3) blad sy 12 
 
 

9. VERSLAG VAN DIE EIENDOMSKOMMISSIE  (BYLAE 4) bladsy  12 
 
 

10. VERSLAG VAN DIE JEUGKAMPKOMMISSIE  (BYLAE 5) bladsy  14 
 
 

11. VERSLAG VAN DIE JEUGKOMMISSIE  (BYLAE 6) bladsy 15 
 
 

12. VERSLAG VAN DIE SENDINGKOMMISSIE (BYLAE 7) bladsy 1 6 
 
 

13. VERSLAG VAN DIE KOMMISSIE VIR DIE DIENS VAN BARMHAR TIGHEID (BYLAE 8) bladsy 18 
 
 

14. VERSLAG VAN DIE DIENSVERHOUDINGSKOMMISSIE (BYLAE 9)  bladsy 19 
 
 

15. VERSLAG VAN DIE VROUEDIENS (BYLAE 10) bladsy 20 
 
 

16. VERSLAG VAN DIE FINANSIËLE KOMMISSIE  (BYLAE ) blad sy 22 
 
 

17. AANVULLING VAN DIE AGENDA 
 

17.1.  
 

17.2.  
 
 

18. AFSLUITING EN VERDAGING 
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BYLAE 1 
 

NOTULE VIR ’N GEWONE VERGADERING VAN DIE KERKRAAD V AN DIE NED. GEREF. KERK 
XXXXXX, GEHOU OP 

DONDERDAG 6 SEPTEMBER 2001 
 

1. OPENING EN VERWELKOMING 
Ds. JPL Mostert open die vergadering met Skriflesing uit Efesiërs 4. Ds. Mostert heet almal welkom. 
 
 

2. PRESENSIE 
Teenwoordig:  

Di. JPL Mostert en CM Rautenbach, die Saakgelastigde (me. M Liebenberg) en die volgende 
Kerkraadslede: 
Xxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Xxxxx en Xxxxx. 

Skriftelike verskomings: 
Xxxxx, Xxxxx, Xxxxx en Xxxxx. 
. 

Mondelinge verskonings: 
Xxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Xxxxx en Xxxxx. 

Sonder verskonings: 
Xxxxx en Xxxxx. 

Nie-kerkraadslede: 
Die vergadering verleen toestemming dat die volgende lidmate, wat nie kerkraadslede is, die vergadering 
mag bywoon. Die kerkraad gee toestemming dat hulle aan besprekings kan deelneem, maar het geen 
stemreg nie. 
Xxxxx en Xxxxx. 

Die vergadering is ’n kworum en die voorsitter verklaar die vergadering behoorlik gekonstitueer. 
 
 

3. NOTULE – GEWONE VERGADERING – 14 Junie 2001 
 

Aanbeveling 
Die kerkraad keur die notule van 14 Junie 2001 goed. 

GOEDGEKEUR 
 
 

4. AANVULLING VAN DIE AGENDA (kyk na punt 14) 
 

(Sien Addendum verslag Kerkkantoorkommissie) 
 

4.1. Aansoek om ’n prospekteerpermit - resterende gedeelte en gedeelte een van die plaas Sanddrift 371 
 

Aanbeveling 
Die Kerkkantoorkommissie beveel by die kerkraad aan dat die saak verwys word na die 
Eiendomskommissie om by die volgende Kerkraadsvergadering verslag te doen. 

Goedgekeur 
 

4.2. XXXXX (28-08-2001) – een dag 
 

Aanbeveling 
Die Kerkkantoorkommissie beveel by die kerkraad aan dat die verlof van XXXXX tydens die 
kerkraadsvergadering van 6 September 2001 hanteer word. 

Goedgekeur 
 
 

5. VERSLAG VAN DIE KOMMISSIE VIR GEMEENTEBEDIENING 
Die voorsitter stel die Verslag van die Kommissie vir Gemeentebediening aan die orde. 
 

5.1. BELYDENIS VAN GELOOF DEUR XXXXXX 
 

Kennis geneem. 
 

ENSOVOORTS 
 

 
BYLAE 2 

 
VERSLAG VAN DIE KOMMISSIE VIR GEMEENTEBEDIENING 

 

ENSOVOORTS 
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BYLAE 14.6 
 

VERLOOP KERKRAADSVERGADERING 
(Nota vir voorsitter) 

 
1. Skedulering 

18h00 tot 18h45 Deurwerk van Notule en agenda 
18h45-19h30 Bespreking “kortlys” 
19h30 tot 19h50 Tee en koffie 
19h50 tot 21h45 Bespreking “kortlys” 
21h30 Kerkraadsvergadering verdaag. 

 
2. Open met Skriflesing en gebed 

 
3. Verwelkoming nuwe lede 

 
4. Verduidelik ordereëlings 

 

a. Verkiesing kerkraadslede terwyl met vergadering voortgegaan gaan word. Begin direk 
nadat verslag van die kommissie vir Gemeentebediening aan die orde gestel word by punt 
7.2, bladsy 34+35. 

b. Stemtellers: Mnr. XXXXX plus nog twee gekoöpteerde lede. 
c.  Voorstelle per vorm – voorsteller en sekondant. 
 

5. Presensielyste sirkuleer 
a. Verskonings – skriftelik, mondelings, 
b. Addisionele lede - nie-kerkraadslede toestemming (sonder stemreg) 
c. Kworum  – verklaar vergadering behoorlik gekonstitueer 
 

6. Notule – As gelese beskou, was beskikbaar – stel dit bladsy vir bladsy –onderteken notule. 
 

7. Aanvulling  van agenda – klaar gedoen – agenda is gesluit – geen bespreking t.o.v. sake wat 
klaar afgehandel is nie. 
 

8. Kortlys vir bespreking tydens vergadering – erken selfstandigheid van kommissies asook dat 
elke kerkraadslid geleentheid gehad het om inspraak te gee tydens kommissievergaderings. 

 

Ouderlinge 22 
Diakens 24 
Leraars    2 
Totaal 48 
Kworum  24 
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BYLAE 14.7 
 

AGENDA VIR ’N GEWONE VERGADERING VAN DIE KERKRAAD V AN DIE NED. GEREF. KERK 
XXXXXX, GEHOU TE WORD OP 
WOENSDAG 16 NOVEMBER 2005 

 

KORTLYS VIR BESPREKING 
 

1. OPENING EN VERWELKOMING 
 
 

2. PRESENSIE 
 
 

3. TOERUSTING 
 
 

4. NOTULE – GEWONE VERGADERING – 24 Augustus 2005 (Bylae 1) 
 
 

5. AANVULLING VAN DIE AGENDA (Sien punt 10) 
(Vgl. Addendum verslag Kerkkantoorkommissie BYLAE 8) 

• Het gebruik om laat ingekome stukke ’n week voor die tyd te bespreek en ontvanklikheid vir vergadering 
te bepaal. As aanbeveling goedgekeur word word dit aangevul by punt 6 

• Kerkraadslede kry geleentheid om sake uit die verslae van die Kerkraadskommissies op die kortlys te 
plaas. Sien Notule Kerkraadsvergadering 5 Mei 2005 punt 6.16 bladsy 6 

 
 

KORTLYS VIR BESPREKING 
 

6. KOMMISSIE VIR BEDIENINGSONDERSTEUNING 
6.1  Verkiesing van kerkraadslede (punt 5.1, bl. 14) 
6.13 en 6.14 Indeling van Straatbraaie (punt 5.13 en 5.14, bl. 16) 
• _____________________________ 
• _____________________________ 
 
 

7. KERKKANTOORKOMMISSIE 
7.2  Tydelike Koster (punt 6.2, b.l 17) 
• _____________________________ 
• _____________________________ 
 
 

8. KOMMISSIE VIR HULPDIENSTE 
• _____________________________ 
• _____________________________ 
 
 

9. KOMMISSIE VIR DIENS EN GETUIENIS 
• _____________________________ 
• _____________________________ 
 
 

10. FINANSIËLE KOMMISSIE 
9.1.1 Finansiële verslag soos op 30 September 2005 (punt 9.1. bl. 21 en bl. 25) 
• _____________________________ 
• _____________________________ 
 
 

11. AANVULLING VAN DIE AGENDA 
11.1. _____________________________ 
11.2. _____________________________ 

 
 

12. AFSLUITING EN VERDAGING  
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BYLAE 8 
 

ADDENDUM VERSLAG VAN DIE KERKKANTOORKOMMISSIE VAN D IE NED. GEREF. KERK 
PRIESKA GEHOU OP MAANDAG 14 NOVEMBER 2005 

 
Geagte Voorsitter en Kerkraadslede 
 
1. AANVULLING VAN DIE AGENDA 

 

Die dagbestuur van die Kerkkantoorkommissie het laat ingekome stukke ontvang en besluit om by die Kerkraad 
aan te beveel: 
 

1.1. Personeelbeleid 
 

Mnr. XXXXX; konsultant van XXXXX het die Diensverhoudingskommissie bygestaan met die opstel van ’n 
personeelbeleid. Onderhandelinge met personeel moet... ensovoorts... 
 

Aanbeveling 
Die Kerkkantoorkommissie beveel by die kerkraad aan dat die personeelbeleid na die 
Diensverhoudingskommissie verwys word. 
 
 

1.2. XXXXX (28-08-2001) – een dag menslikheidsverlof 
 

Mnr. XXXXX; se moeder is oorlede ... ensovoorts... 
 

Aanbeveling 
Die Kerkkantoorkommissie beveel by die kerkraad aan dat die verlof van XXXXX tydens die 
kerkraadsvergadering hanteer word. 
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BYLAE 14.8 
 

OPTREDELYS (BESLUITEREGISTER) 
 

Notule 
Kerkraadsvergadering 

Punt Besluit/Optrede Wie Datum 
(terugvoer) 

2013-03-12 2.3 Herstel van orrel 
Harmonie Orrelbouers: Herstel blaasbalk en 
diens van orrel (R12,000.00). Mnr. Swart 
Klavier sal orrelbouers kontak, ’n afspraak 
maak en toesig hou. 

Mnr. Swart Klavier 
(Harmonie Orrelbouers) 

2013-04-09 

2013-09-10 6.1.3 Besproeiingstelsel vir Huis Mossienes 
Groen Tuindienste: Installering van 
besproeiingstelsel (R1,500.00) met 
terugvoering aan Eiendomskommissie na 
afhandeling van opdrag 

Mnr. Dirk Koster 
(Groen Tuindienste) 

2013-12-02 
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BYLAE 14.9 
 

SKEDULE WERKING VAN KERKRAADSVERGADERING 
 

Sondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrydag Saterdag 

 1 
Kerkkantoorkommissie: 
Agendas vir kommissies 
opstel 

1  

2 3 4 5 
Agenda vir kommissies 
beskikbaar 
 

2  

6 

7 8 9 
Kommissies van die 
Kerkraad vergader 
 

3  

10 11 
Finansiële kommissie 
vergader 
 

4  

12 13 

14 15 16 
Kommissieverslae 
inhandig by skriba 

 

5  

17 18 19 
Agenda vir kerkraads-
vergadering beskikbaar 
 

6  

20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 
Kerkkantoorkommissie 
Aanvulling agenda van 
kerkraadsvergadering 

7  

30 31 
Kerkraadsvergadering 
 
 
 

8  

1 2 
Optredelys (besluite-
register) van Kerkraads-
vergadering is 
beskikbaar  

9  

 

In hierdie drie dae moet al die inligting verwerk en gefotostateer word en 
in konsistorie beskikbaar wees 

Inligting moet verwerk en gefotostateer word en 
in konsistorie beskikbaar wees 

Opdragte word 
uitgevoer 

Agenda moet Sondag 
in konsistorie 

beskikbaar wees 

Agenda moet Sondag 
in konsistorie 

beskikbaar wees 
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AFDELING C 
 
 
 
 
 

FINANSIËLE WENKE  
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FINANSIËLE WENKE 
 
Die handleiding kerkkantoorpersoneel (’n praktiese gids) behandel nie die 
werksaamhede van die rekenmeester / kassier nie. 
Dit gebeur egter van tyd tot tyd dat bedrog in kerkkantore plaasvind. Verskeie 
redes kan aangevoer word, naamlik swak finansiële bestuur, gebrekkige of geen 
finansiële beleid/riglyne ensovoorts. 

• Só is byvoorbeeld een van die “ groot versoekings”  ten opsigte van kontant die sogenaamde 
“rol”  van geld! 

• Persone verantwoordelik vir kontant “ leen soms geld” . Hulle beplanning is om dit weer 
later terug te plaas... wanneer hy/sy aan die einde van die maand salaris ontvang het! 

 
Onderstaande wenke kan gebruik word om ’n beleid op te stel ten opsigte van 
kontantontvangstes, tjekaansoeke, kleinkasfondse en internet/elektroniese bankdienste. 
 
1. KONTANTONTVANGSTE 

a. Die kommissievoorsitter / afdelingshoof is verantwoordelik vir die hantering van kontant. 
Die kontant en kwitansieboek moet in ’n brandkluis/brandkas toegesluit word en die sleutel 
moet deur die verantwoordelike beampte op sy persoon gedra word. 

b. ’n Amptelike kwitansie, altyd in nommervolgorde, moet vir alle ontvangstes uitgereik 
word. Kwitansieboeke is by die rekenmeester / kassier beskikbaar. 

c. Alle kontant en tjeks moet weekliks of daagliks, indien dit groot bedrae is, by die 
rekenmeester / kassier inbetaal of gebank word. 

d. “Gekanselleer” moet oor die oorspronklike kwitansie geskryf word indien dit gekanselleer 
word en moet in die kwitansieboek gehou word. 

e. Slegs een persoon het toegang tot die geld, brandkluis-/brandkassleutel en kwitansieboek. 
f. Indien die brandkluis-/brandkassleutel aan ’n ander persoon oorhandig word, moet dit in ’n 

register aangeteken word. ’n Duplikaat sleutel moet by afdelingshoof / rekenmeester / 
kassier in ’n verseëlde koevert bewaar word. 

g. Vol kwitansieboeke moet na die rekenmeester/ kassier teruggestuur word vir veilige 
bewaring. 

h. Kontant-tellings kan te eniger tyd deur die eksterne ouditeure en/of rekenmeester / kassier 
gedoen word. 

i. Geen duplikate mag van brandkassleutels gemaak word nie en mag nie vir ongemagtigde 
persone toeganklik wees nie. 

j. Kontant mag nie rondlê of in laaie gebêre word nie, aangesien die Kerk / Gemeente 
moontlik nie verseker is teen geld wat wegraak nie. 

k. Geen uitbetalings mag direk uit die kontantontvangstes gemaak word nie. 
 
 

2. BETALINGS 
a. Die tjekteenblad of afskrif van die tjek dien as brondokument. Die volgende inligting moet 

op die tjekteenblad verskaf word. 
• Naam van die begunstigde aan wie die tjekbetaling gedoen is 
• Datum waarop die betaling plaasvind 
• Aard van die betaling (waarvoor) 
• Bedrag van die betaling 

b. Twee handtekeninge op tjek 
 
 
 

3. VOORKOM SÓ BEDROG MET TJEKS 
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In Die Burger van 8 Maart 2001 het onderstaande berig verskyn: Voorkom só bedrog met tjeks 
(http://152.111.1.87/argief/berigte/dieburger/2001/03/08/7/5.html) 

Vraag: 
Hoe kan ek verhoed dat ek ’n slagoffer van tjekbedrog word? 
 

Antwoord: 
1. Tjekbedrog en ook die diefstal van tjeks kan voorkom word deur sekere 

voorkomende stappe te doen. Verseker dat u blanko tjeks, sowel as u getekende tjeks 
wat van die bank terug ontvang is en wat die risiko vir die nabootsing van u 
handtekening vergroot, op ’n veilige plek weggesluit word. 

2. Moet ook nie blanko tjeks onderteken nie en ook nie ongebruikte spasies op die 
tjek laat nie. Maak waar moontlik ook eerder van elektroniese fondsoordrag 
gebruik.  

3. Daar is verskillende wyses waarop ’n tjek betaalbaar gemaak kan word wat die 
soort tjek bepaal. Die wyse waarop die tjek betaalbaar gemaak word, bepaal wie 
betaling kan ontvang ten aansien van die tjek.  

4. ’n Tjek kan “ oordraagbaar”  of “ nie-oordraagbaar”  gemerk word. ’n Oordraagbare 
tjek kan oorgedra word aan ’n ander persoon deur die persoon wat aanvanklik op die 
tjek aangedui is. 

5. Daar is drie soorte oordraagbare tjeks: ’n toondertjek, ’n ordertjek  en ’n 
kontanttjek . 

6. Met ’n toondertjek word die woord “order”  deurgehaal en die opdrag aan die 
bank is om byvoorbeeld J. Botha of enige ander persoon wat besit van die tjek verkry 
het, te betaal.  

7. In die geval van ’n ordertjek sal die woord “toonder”  op die tjek deurgehaal 
word en sal die opdrag aan die bank wees om dit aan J. Botha of enige persoon aan 
wie J. Botha die tjek oorgedra het of enige ander persoon daarna uit te betaal.  

8. Indien u die tjek as kontant endosseer, is dit betaalbaar aan enige persoon wat besit 
van die tjek verkry het.  

9. ’n Nie-oordraagbare tjek is ’n tjek wat die bewoording “ NIE OORDRAAGBAAR 
NIE ”  bevat. Indien u tjek aan J. Botha betaalbaar is en die bewoording “nie 
oordraagbaar nie” bevat, is die bank verplig om dit slegs aan J. Botha uit te betaal.  

10. Enige poging tot kansellasie van die bewoording “NIE OORDRAAGBAAR NIE”  
is ongeldig en sodanige pogings sal deur die bank geïgnoreer word. 

11. ’n Tjek kan ook gekruis word, met die gevolg dat dit nie oor die toonbank 
betaalbaar is nie, maar dat dit regstreeks in ’n bankrekening gedeponeer moet 
word. ’n Kruising op ’n tjek mag ook nie gekanselleer word nie.  

12. ’n Gekruiste tjek gemerk “NIE VERHANDELBAAR NIE”  beteken dat die tjek 
wel deur J. Botha aan ’n ander persoon oorgedra kan word, maar as die tjek gesteel 
word, kan die dief of enige ander persoon wat besit daarvan verkry nie vir jou 
aanspreeklik hou op grond van die tjek indien jy die betaling daarvan sou stop nie. 

13. Indien die tjek wel deur die bank uitbetaal word voordat die betaling gestop kon 
word, kan jy stappe doen teen enigiemand wat in besit gekom het van die tjek nadat 
dit gesteel is.  

14. ’n Gekruiste tjek kan sowel “NIE OORDRAAGBAAR NIE” en “NIE 
VERHANDELBAAR NIE” gemerk word.  

a. Die effek van “NIE OORDRAAGBAAR NIE”  is dat die tjek slegs aan J. 
Botha betaalbaar is en nie aan enige ander persoon nie. Die tjek kan wel in 
die hande van 'n ander persoon kom wat nie op betaling geregtig is nie.  

b. Die bewoording “NIE VERHANDELBAAR NIE”  verleen aan die werklike 
eienaar van die tjek bykomende regte teen enige ander persoon wat besit van 
die tjek verkry het.  
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15. Die bank is verplig om te bevestig dat die tjek wel jou handtekening bevat, dat 
geen ooglopende veranderings op die tjeks aangebring is nie en dat die tjek nie 
vooruitgedateer is of verouderd (meer as 6 maande oud) is nie. 

16. Die bank moet ook aan die opdragte “NIE VERHANDELBAAR NIE” of “NIE 
OORDRAAGBAAR NIE” uitvoering gee.  

17. U moet dus verseker dat u u tjek so endosseer dat dit nie vatbaar vir wysigings is 
nie. Moet nie van afkortings gebruik maak nie en verseker dat al u tjeks wat u per 
pos afstuur altyd gekruis is.  

Beantwoord deur Thora du Toit van Prokureurs Rautenbach Lotz du Toit Korf Ingelyf te Bellville met 
telefoonnommer 910 3920. 
Pos gerus u regsvrae aan: “Vra die Prokureur”, Per adres Prokureurs Rautenbach Lotz du Toit Korf Ingelyf, 
Posbus 4554, Tygervallei 7536. vir beantwoording in hierdie rubriek. 
Hoewel sorg en kundigheid aan die dag gelê is met die beantwoording van alle vrae, is hierdie rubriek net 
vir inligtingsdoeleindes en word geen regsadvies hierin gegee nie en word geen aanspreeklikheid daarvoor 
aanvaar nie. 

(Met erkenning aan Die Burger van 8 Maart 2001) 
 

Voorbeeld van ’n tjek is aangeheg as Bylae 15 
 
 

4. TJEKAANSOEKE 
a. Goedkeuringsprosedures 

i. ’n Tjekaanvraagvorm moet volledig ingevul word en aan die rekenmeester / kassier 
gestuur word. 

ii.  Alle tjekaansoeke moet geteken word deur die aanvraer en die kommissievoorsitter 
(departementshoof) of sy gemagtigde. Behalwe in die geval van Kleinkasaansoeke, 
mag die begunstigde nooit as hoof teken nie. Wanneer enige persoon van ’n 
kommissie (departement / afdeling) vir ’n tjek aansoek doen, moet dit deur die 
kommissievoorsitter (departementshoof) of sy gemagtigde geteken word. 

iii.  Indien ’n kommissievoorsitter (departementshoof) egter vir ’n tjek aansoek doen, 
moet hierdie aansoek deur die voorsitter van die finansiële kommissie (kantoorhoof 
/ bestuurder) of sy gemagtigde geteken word. Die voorsitter van die finansiële 
kommissie (kantoorhoof / bestuurder) se tjekaansoeke kan direk aan die 
rekenmeester / kassier gestuur word vir goedkeuring. 

 
b. Voorskottjeks 

Voorskottjeks word net in hoogs uitsonderlike gevalle uitgereik, aangesien dit ’n 
ernstige probleem is om die bewysstukke na die tyd in te win. Wanneer daar egter vir ’n 
voorskottjek aansoek gedoen word, geld die volgende voorwaardes: 

i. ’n Tjekaanvraagvorm, waarop die begrotingsposnommer aangebring is, moet 
volledig ingevul word en aan die rekenmeester gestuur word. 

ii.  Indien daar ’n ongespandeerde bedrag oorbly, moet dit by die rekenmeester / 
kassier op dieselfde begrotingsposnommer waarteen die tjek aangevra is, inbetaal 
word. ’n Kwitansie moet uitgereik word. 

iii.  Indien die kostes aangegaan hoër is as die voorskot, moet ’n addisionele tjek 
aangevra word. 

iv. Voorskottjeks word slegs in hoogs uitsonderlike gevalle aan ’n krediteur van die 
gemeente uitgereik, aangesien ’n bestelnommer aangevra moet word. 
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5. KLEINKAS 
 

 
a. Kleinkas 

i. Klein kontant betalings wat deur die besigheid gedoen word – items wat te klein is 
om per tjek te betaal. 

ii.  ’n Sekere bedrag geld wat deur die finansiële kommissie bepaal word, word 
beskikbaar gehou om hierdie klein betalings te maak. ’n Tjek word gewissel van die 
bankrekening en die geld word in ’n geldtrommel gehou. 

b. Kleinkas stelsels 
i. Stelsel van veranderende saldo’s 

• Die kleinkas-kassier ontvang ’n tjek wanneer geld benodig word. Die saldo van 
die kleinkas verskil (verander) van maand tot maand soos wat die geld gebruik 
word en teen die kleinkas rekening gekrediteer word. 

• Die kontant beskikbaar aan die einde van die maand word bereken deur die 
rekening te balanseer. 

 

Kleinkas: stelsel van veranderende saldo’s is aangeheg as Bylae 16 
 

ii.  Voorskot stelsel 
• Die voorskot stelsel beteken dat die kleinkas saldo aan die einde van die maand 

elke keer dieselfde bly. Die kleinkas-kassier word telkens terugbetaal, naamlik 
slegs wat spandeer is. 

 

Kleinkas: Voorskot stelsel is aangeheg as Bylae 17 
 

c. Algemene prosedures 
i. Aansoeke vir kleinkasfondse moet skriftelik gerig word aan die rekenmeester / 

kassier. Die maksimum kleinkasaanvraag word beperk tot bedrag wat deur die 
finansiële kommissie bepaal is. ’n Formele kleinkasaansoekvorm moet voltooi word 
waarin die betrokke kommissievoorsitter / afdelingshoof onderneem dat fondse in 
ooreenstemming met die beleid en prosedure aangewend sal word. 
 

Kleinkas aanvraagvorm, aangeheg as Bylae 18 (kan ook aangepas word om as 
tjekaanvraagvorm te dien) 
 

KLEINKAS BETALINGS  

Stap 1 
Ontvang geld 

vanaf kassier – 
plaas geld in 
geldtrommel. 

Stap 2 
Maak betalings. 
Reik ’n kleinkas-

bewys uit. 

Stap 3 
Aan die einde van 
die maand word 
gekontroleer dat 
kleinkas-bewys 

plus kontant klop 
met oorspronklike 

bedrag. 

Stap 4 
As die bedrae klop 

word ’n tjek 
uitgereik om die 

bedrae wat 
gespandeer is aan 

te vul. 

Stap 5 
Indien van ’n 
stelsel gebruik 

gemaak word wat 
’n veranderlike 

balans toelaat, sal 
die kontant 

aangevul word 
soos nodig. 

In die Kleinkas-
joernaal word ’n 

inskrywing 
gemaak vanaf 

kleinkas-bewys. 
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ii.  Oorhoofse kontrole en tekenmagtiging berus by die kommissie voorsitter / 
afdelingshoof. Hy en die verantwoordelike persoon moet albei teken op die 
kleinkasaanvullingsvorm. 

iii.  Weens belastingimplikasies mag geen uitbetalings t.o.v. vergoeding aan ’n persoon 
gemaak word nie. In so geval moet die rekenmeester / kassier / Menslike Hulpbronne 
gekontak word. 

 
d. Rekonsiliasie prosedures 

Kontant op hande moet periodiek deur die kommissievoorsitter / afdelingshoof bevestig 
word om te verseker dat kleinkasfondse op hande wel korrek is: 

 

Voorskot minus aankoopbewyse = kontant op hande 
 

Die kleinkasboek moet deur die kommissievoorsitter / afdelingshoof onderteken word as 
bewys dat die fisiese kontant op hande nagegaan is en dat dit ooreenstem met die bedrag 
volgens die rekonsiliasie. 

i. Die kleinkasboek is beskikbaar by die rekenmeester / kassier, waarop die uitgawes 
gelys word en die oorspronklike bewyse word hierby aangeheg. 

ii.  ’n Tjekaanvraagvorm moet saam met die oorspronklike bewyse aan die 
rekenmeester / kassier gestuur word. 

iii.  Oorspronklike, amptelike fakture of kwitansies wat aan beleidsvoorskrifte 
voldoen, moet as bewyse by kleinkasuitbetalings dien. 

iv. Die kleinkas moet gereeld bygehou en gebalanseer word aangesien dit te eniger tyd 
deur die interne/eksterne ouditeure en/of rekenmeester / kassier geoudit mag word. 

v. Die maksimum uitbetaling per transaksie uit die kleinkas word beperk tot bedrag 
wat deur die finansiële kommissie bepaal is. 

vi. Kleinkasfondse moet apart van enige persoonlike rekeninge geadministreer word. 
Die doel van die kleinkas is juis om kontant geredelik beskikbaar te hê vir die 
aangaan van kleiner diverse transaksies. 

vii.  Geen persoonlike uitgawes mag uit die kleinkasfondse betaal word nie. 
viii.  Persoonlike fondse mag onder geen omstandighede vir kleinkasaankope 

gebruik word nie. Indien die waarde van transaksies nie toelaat dat aankope uit 
die kleinkas gedoen kan word nie behoort ’n aankoop-aanvraag vir die 
betrokke beplande uitgawe ingesleutel te word. 

ix. Geen inkomste, van watter aard ookal, mag as aanvulling tot die kleinkas dien nie. 
x. Die verantwoordelike persoon mag nie uit sy eie sak die kleinkas aanvul nie. Die 

bedrag gevra mag nooit meer wees as die bedrag van die oorspronklike 
kleinkasvoorskot nie. 

 
e. Oorhandigingsprosedures 

i. ’n Onderneming word eenmalig deur die kleinkashouer onderteken waarin 
verklaar word dat die kleinkasvoorskrifte bestudeer en aanvaar is. 

ii.  Die kleinkasaanvulling sal geskied per ongekruisde tjek. 
iii.  Die betrokke kleinkastjek sal slegs aan die begunstigde, soos aanvanklik op die 

tjekaanvraag aangedui, na behoorlike identifikasie, by die rekenmeester / kassier, 
oorhandig word. 

iv. Kontant moet in ’n geldtrommel gebêre word wat in ’n brandkas toegesluit moet 
wees. Aangesien die Kerk moontlik nie verseker is teen geld wat wegraak nie, moet 
die kontant tot ’n minimum beperk word. 

v. Slegs die verantwoordelike persoon in beheer van die kleinkasuitbetaling mag die 
sleutel van die geldtrommel hou. ’n Duplikaatsleutel moet in ’n verseëlde koevert 
bewaar word (bv. by die voorsitter van die finansiële komitee). 
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6. INTERNET/ELEKTRONIESE BANKDIENSTE 
 

a. Inleiding 
Die aard van bankdienste het die afgelope jare baie verander. 
Byna alle banktransaksies kan deesdae elektronies gedoen word. Banksake kan dus vinnig 
en maklik afgehandel word. 
 

b. Veiligheidsmaatreëls 
By alle bankdienste – elektronies of andersins – is geld betrokke en waar geld betrokke is, 
is daar risiko. 
Die nodige maatreëls om geld en identiteit te beskerm moet getref word. 
Veiligheidsmaatreëls is egter niks werd as die kliënt nie self op en wakker is en ingestel is 
om bankinligting te beskerm nie. 
 

Banke bied verskillende opsies en maatreëls ten opsigte van 
veiligheidsmaatreëls. Dit was dus onmoontlik om in hierdie handleiding 
een algemeen geldende reël neer te lê. 
 

Lesers moet Punt c, Veiligheidsmaatreëls behels onder andere, aanpas na 
gelang van die bank wat hulle diensverskaffer is. 

 
c. Veiligheidsmaatreëls behels onder andere 

i. Beskerm jou bankbesonderhede, soos: 
• Rekeningnommer  
• PIN (Persoonlike Identifikasienommer) 

Die PIN is die vier- of vyfsyfer persoonlike identifikasienommer (PIN) wat jy 
kies wanneer jy vir internetbankdiens registreer. Dit moet elke keer ingesleutel 
word wanneer jy aanlyn aanteken (“log on”).  
Om te verhoed dat inligting deur “key-loggers” vasgelê word – gebruik die 
virtuele sleutelbord wat op die skerm vertoon (“on-screen virtual keypad”) – 
moet nie die rekenaar se sleutelbord gebruik nie. 
Sommige banke gebruik nie ’n PIN nie maar ’n wagwoord (“username”). 

• Wagwoorde 
Die wagwoord moet elke keer ingesleutel word wanneer jy aanlyn aanteken (“log 
on”). 
Om te verhoed dat jou inligting deur “key-loggers” vasgelê word – gebruik die 
virtuele sleutelbord wat op die skerm vertoon (“on-screen virtual keypad”) 
(indien beskikbaar) – moet nie jou rekenaar se sleutelbord gebruik nie. 

ii.  Moet nooit die PIN of wagwoord aan enigiemand bekend maak nie, met inbegrip 
van familie, vriende of enige bankwerknemer wat aanbied om te help. 

iii.  Moet nooit die PIN, wagwoord of ander unieke manier van persoonlike identifikasie 
neerskryf of opteken nie. Indien dit neergeskryf moet word, maak seker dat 
niemand anders toegang daartoe het nie en dat dit verbloem is. Moet byvoorbeeld 
nooit die PIN neerskryf of opteken met die syfers in die regte volgorde nie.  

iv. Kies die PIN en wagwoorde so dat niemand dit maklik kan raai nie (bv. 1111 of 
12345 of ’n geboortedatum ensovoorts) en verander dit onmiddellik as vermoed 
word dat iemand dit dalk in die hande gekry het. 

v. Moet nooit banksake doen by ’n rekenaar in 
byvoorbeeld ’n internetkafee nie. Jy weet nie 
watter sagteware daar dalk op die rekenaar gelaai 
is wat die transaksies in gevaar kan stel nie. 

vi. Maak seker die webwerf waarop jy is, is die regte 
een. Enige webwerf wat jou PIN en wagwoord vra, 
moet met “https” begin en nie “http”  nie en moet ’n prentjie van ’n slotjie in een 
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hoek van die venster hê. Wanneer op die slotjie geklik word, behoort die 
sekuriteitsertifikaat  van die webwerf vertoon te word. 
Voorbeeld: 

 
 

 
 

vii.  SMS of e-pos sekuriteit kennisgewing 
Wanneer aangeteken word behoort ’n sekuriteit kennisgewing ontvang word – dit 
geskied deur middel van ’n SMS of e-pos. 
Bogenoemde sekuriteit kennisgewings behoort ten opsigte van die volgende ontvang 
word: Wanneer aangeteken word; ’n nuwe begunstigde toegevoeg word of 
opgedateer is; wanneer ’n eenmalige betaling gemaak word moet dit gemagtig of 
verwerp word en wanneer die profiel opgedateer word of PIN of wagwoord gewysig 
word. 

viii.  Moenie die blaaifasiliteit  (“browser facility”) gebruik om u wagwoord te stoor 
sodat dit nie elke keer ingevoer/ingetik te word wanneer die internet gebruik word 
om banksake te doen. 

ix. Maak seker dat daar voldoende anti-virus- en sekuriteitprogrammatuur  
geïnstalleer en geaktiveer is op die rekenaar wat vir internet banksake gebruik word. 
Dit moet gereeld opgedateer word. 

x. As daar van ’n inskakelmodem gebruik gemaak word om toegang tot die internet te 
verkry, installeer ’n vuurmuur  op die rekenaar. 

xi. Wees bewus van alle aktiwiteite op die bankrekening. Hoe vinniger 
ongeoorloofde aktiwiteite geïdentifiseer word, hoe vinniger kan die bank die 
probleem oplos. 

xii. Wanneer ’n debiet- of ’n kredietkaart gebruik word om 
vir iets te betaal, hou deurentyd ’n oog op die kaart.  

xiii.  Wanneer aanlyn inkopies gedoen word, gebruik net die 
kaart as daar groot sekerheid bestaan dat die betrokke 
webwerf veilig is. 

xiv. Onthou om uit te teken nadat die banksake afgehandel is. 
xv. Afteken (“ log off”) 

• As aangeteken word en daar geen aktiwiteite vir ±6 minute plaasvind nie, sal 
outomaties afgeteken word. 

• Voordat outomaties afgeteken word sal ’n waarskuwing op die skerm verskyn. 
 

d. Identiteitsdiefstal en uitvissing (“phishing”)   
i. Identiteitsdiefstal is die bedrieglike wyse om 

sensitiewe persoonlike inligting soos ’n 
identiteitsnommer, adresbesonderhede of 
bankbesonderhede te bekom ten einde jou as 
iemand anders voor te doen om iets onwettigs 
te doen.  

ii.  Gebruikers van aanlyn bankdienste het reeds 
almal gehoor van uitvissing (“phishing”), wat 
die bekom van dié inligting beteken. Sodra die inligting bekom is, sal bedrieërs 
toegang probeer kry tot die slagoffer se bankrekening of ’n nuwe bank- of 
kleinhandelrekening in die slagoffer se naam oopmaak. 
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iii.  ’n Tipiese voorbeeld van uitvissing (“phishing”) is die uitstuur van ’n baie 
oortuigende e-pos wat lyk asof dit van ’n spesifieke instelling kom, soos jou bank of 
die belastinggaarder. Dit sal vra dat jy jou internetbankbesonderhede verskaf sodat ’n 
betaling kamstig aan jou gedoen kan word. 

 
e. Hoe identifiseer jy só ’n bedrogspul? 

i. Die e-pos kom van ’n onbekende, onopspoorbare 
bron.  

ii.  Dit is gewoonlik nie aan jou spesifiek gerig nie, 
maar begin met byvoorbeeld “geagte kliënt”. 

iii.  Daar sal gevra word dat jy op ’n spesifieke skakel 
klik . ’n Bank sal nooit so iets doen nie. 

iv. Daar is dikwels spel- en taalfoute in die e-pos. 
v. Uitvissing (“phishing”) kom ook voor in die vorm 

van SMS’e en oproepe. As jy enigiets soortgelyks 
ontvang, moenie reageer nie. 

 
f. Internet/elektronies bankdienste 

i. Die opstel van die profiel  is baie belangrik by internet/elektroniese bankdienste. 
• Waak teen sogenaamde “kortpaaie”! 

Die motivering is gewoonlik dat dit baie rompslomp uitsny en die 
betalingsproses baie vinniger en makliker maak. 
Byvoorbeeld: 
 

Die gebruiker en hoofgebruiker is dieselfde persoon! 
Dit is uiters onverantwoordelik en ’n resep vir moeilikheid! 

 

ii.  SMS sekuriteit kennisgewings word ontvang wanneer: 
• Aangeteken (“log on”) word by aanlyn bankdienste. 
• ’n Nuwe begunstigde geskep en ’n begunstigde se besonderhede opgedateer 

word (LKN en TVN) 
• ’n Eenmalige betaling gemaak word, ’n betaling gemagtig of verwerp word 
• ’n Profiel opgedateer word of die PIN of wagwoord verander is. 

iii.  Eenmalige sekuriteit kennisgewings 
Verskillende banke het verskillende benamings hiervoor, bv. lukrake 
kontroleringsnommer( LKN) , eenmalige PIN-nommer (“one-time-PIN” – die 
sogenaamde OTP) ensovoorts. 
Dit word byvoorbeeld ontvang wanneer nuwe begunstigdes, herhalende betalings en 
nuwe gebruikers geskep is of wanneer kontakbesonderhede en daaglikse limiete 
verander word. 
Net voordat ’n betaling gemaak word, word ’n eenmalige wagwoord, naamlik 
transaksie verifikasie nommer, na jou selfoon gestuur om die transaksie te bevestig. 
Hierdie wagwoorde kan net een keer gebruik word, en verminder drasties die risiko 
dat bedrog gepleeg kan word. 

iv. ’n Werkgewer moet tydens ’n amptelike vergadering persone aanwys 
(gewoonlik twee) wat aanlyn bankdienste hanteer, naamlik die hoofgebruiker 
(“ main user”) en gebruiker/s (“operator/s”) . Dit moet genotuleer word. 
o ’n Gebruiker (persoon nr. 2 – rekenmeester / kassier) skep begunstigdes, 

verander besonderhede van begunstigdes (bv. rekeningbesonderhede), “laai”  
betalings ensovoorts. 

o Nadat die gebruiker (persoon nr. 2 – rekenmeester / kassier) die betalings 
“gelaai” het geskied die kontrole en magtiging deur die hoofgebruiker 
(persoon nr. 1). 
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v. Die besonderhede van die hoofgebruiker en gebruiker/s moet opgestel word. 
Bepaal (beperk) watter rekeningvoorregte (magte en toegang) ’n persoon het, 
byvoorbeeld: Toegang tot alle funksies; tussenrekeningoorplasings; 
begunstigdebetalings; opdateer van persoonlike inligting, limietverhogings, 
ensovoorts. 

vi. ’n Gebruiker  (“operator”) 
• ’n Gebruiker  (“ operator”)  is die persoon wat deur ’n hoofgebruiker gemagtig is 

om sekere take namens die hoofgebruiker op die internetbankdiens te doen. Dit 
sal gewoonlik die rekenkundige beampte (rekenmeester / kassier) wees. 

• Die gebruiker (rekenmeester / kassier) doen “die meeste werk”: skep 
begunstigdes, verander besonderhede van begunstigdes (bv. 
rekeningbesonderhede) en “laai”  betalings, ensovoorts 

• Alles wat geskep, verander en “gelaai” is moet egter nog deur die 
hoofgebruiker gemagtig word voordat dit “geaktiveer” is! 
Belangrik 
o Skep van begunstigdes of wysiging van begunstigde se besonderhede. 

Banke verskil drasties ten opsigte van prosedures om nuwe begunstigdes en 
wysiging van besonderhede van begunstigdes te skep. 
� ’n Skriftelike dokument/e-pos vanaf die begunstigde word benodig wat 

die bank- en rekeningbesonderhede of gewysigde/nuwe bank- en 
rekeningbesonderhede verskaf. 

� Verkieslik moet die gebruiker slegs die begunstigde “laai”  en die 
hoofgebruiker moet dit dan binne 24-uur magtig.  
Nie alle die banke bied egter die moontlikheid nie. 

� Indien banke nie bogenoemde opsie bied nie moet die lukrake 
kontroleringsnommer( LKN)  só opgestel word dat dit na die 
hoofgebruiker gestuur word en nie na die gebruiker nie. Dit beteken 
dus dat die gebruiker en hoofgebruiker teenwoordig moet wees as ’n 
begunstigde geskep of gewysig word. 
’n Alternatief  is dat die profiel  so opgestel word dat beide die gebruiker 
en die hoofgebruiker nie nuwe begunstigdes kan skep en wysig nie, 
maar dat slegs die bank dit kan doen. 

o Betalings kan slegs “gelaai” word as daar ’n  betalingsmagtiging en belas-
tingfaktuur aan die rekening geheg is. 

o Belastingmagtiging: Die gebruiker kan slegs die belasting “laai” . Die 
hoofgebruiker moet dit kontroleer en magtig. 

o Tussenrekeningoorplasing: Die gebruiker kan slegs die 
tussenrekeningoorplasing “laai”. Die hoofgebruiker moet dit kontroleer en 
magtig. 

o Herhalende betalings: Die gebruiker kan slegs herhalende betalings “laai”. 
Die hoofgebruiker moet dit kontroleer en magtig. 

o Vooruit gedateerde betalings: Die gebruiker kan slegs vooruit gedateerde 
betalings “laai” . Die hoofgebruiker moet dit kontroleer en magtig. Vooruit 
gedateerde betalings moet slegs by die hoogste uitsondering plaasvind. 
Byvoorbeeld: Desembermaand se salarisse – die gebruiker (persoon nr. 2 – 
rekenmeester / kassier) is met vakansie en die kerkkantoor is gesluit. 

o Rekeninglimiete: Die profiel moet só opgestel word dat slegs die 
hoofgebruiker rekeninglimiete kan verhoog. 

vii.  Hoofgebruiker (“main user”) 
• Die hoofgebruiker (“main user”): is die “eienaar” of gevolmagtigde van die 

profiel wat geskep is. 
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• By die sinodale kantoor is die predikant in sinodale diens (saakgelastigde) as die 
hoofgebruiker aangewys. 

• Die hoofgebruiker het volle beheer en toegang tot al die funksies asook 
rekeninge wat aan die profiel gekoppel is. 

• Nadat die gebruiker die betalings “gelaai” het, geskied die kontrole en 
magtiging deur die hoofgebruiker: Magtiging van begunstigdes wat geskep is, 
besonderhede van begunstigdes (bv. rekeningbesonderhede) wat verander is en 
betalings wat “gelaai” is, ensovoorts. 
Belangrik 
o Skep van begunstigdes of wysiging van begunstigde se besonderhede. 

Banke verskil drasties ten opsigte van prosedures om nuwe begunstigdes en 
wysiging van besonderhede van begunstigdes te skep. 
� ’n Skriftelike dokument/e-pos vanaf die begunstigde word benodig wat 

die bank- en rekeningbesonderhede of gewysigde/nuwe bank- en 
rekeningbesonderhede verskaf.  
Die dokument moet deur die gebruiker wat die besonderhede “gelaai” 
het aan die hoofgebruiker verskaf word. Die hoofgebruiker kontroleer 
die besonderhede voordat die nuutgeskepte begunstigde gemagtig word 

� Verkieslik moet die gebruiker slegs die begunstigde “laai”  en die 
hoofgebruiker moet dit dan binne 24-uur magtig. 
Nie alle die banke bied egter die moontlikheid nie. 

� Indien banke nie bogenoemde opsie bied nie moet die lukrake 
kontroleringsnommer( LKN)  só opgestel word dat dit na die 
hoofgebruiker gestuur word en nie na die gebruiker nie. Dit beteken 
dus dat die gebruiker en hoofgebruiker teenwoordig moet wees as ’n 
begunstigde geskep of gewysig word. 
’n Alternatief is dat beide die gebruiker en die hoofgebruiker só opstel 
word dat slegs die bank nuwe begunstigdes kan skep en wysig. 

o Betalings: Die volgende moet deur die gebruiker aan die persone verskaf 
word wat die magtiging moet doen: 
� Rekening van instansie, reiskostevorm, ensovoorts. 
� Betalingsmagtiging en belastingfaktuur moet aan die rekening geheg 

wees. 
o Voordat die transaksie wat “gelaai is” gemagtig word moet die volgende 

nagegaan word: 
� Transaksie besonderhede: transaksie tipe, datum/tyd geskep, versoek 

deur, gemagtig deur 
� Begunstigde besonderhede: begunstigde, begunstigderekening, 

beskrywing op beginstigdestaat. 
� Betalingsbesonderhede: Beskrywing op staat, van-rekening, Bedrag, 

Betalingsdatum, Betaling debiet tyd. 
� Kennis van betaling besonderhede 

o Belastingmagtiging: Die gebruiker kan slegs die belasting “laai” . Die 
hoofgebruiker moet dit kontroleer en magtig. 

o Tussenrekeningoorplasing: Die gebruiker kan slegs die 
tussenrekeningoorplasing “laai”. Die hoofgebruiker moet dit kontroleer en 
magtig. 

o Herhalende betalings: Die gebruiker kan slegs herhalende betalings “laai”. 
Die hoofgebruiker moet dit kontroleer en magtig. 

o Vooruit gedateerde betalings: Die gebruiker kan slegs vooruit gedateerde 
betalings “laai” . Die hoofgebruiker moet dit kontroleer en magtig. Vooruit 
gedateerde betalings moet slegs by die hoogste uitsondering plaasvind. 



84 

Byvoorbeeld: Desembermaand se salarisse – die gebruiker (persoon nr. 2 – 
rekenmeester / kassier) is met vakansie en die kerkkantoor is gesluit. 

o Rekeninglimiete: Die profiel moet só opgestel word dat slegs die 
hoofgebruiker rekeninglimiete kan verhoog. 

• Wees op die hoede dat betalings nie dubbel gemaak word nie. Dit word bv. in 
week 1 “gelaai” en gemagtig en dan word dit later in bv. week 6 weer “gelaai”.  

 



85 

BYLAE 15 
 

VOORBEELD VAN ’N TJEK 
 
 

 
 
 

  EB Swart     GP Möller 
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BYLAE 16 
 

STELSEL VAN VERANDERENDE SALDO’S 
 

KLEINKAS 
2013     2013     
Jan  1 Bank (opening)  1,200 Jan  31 Totale betalings KKJ1 1 129 
       Saldo (einde) o/d 71 
    1 200     1 200 
Feb  1 Saldo a/b 71      

 
 
 
 
 
 
 
 
 

BYLAE 17 
 

VOORSKOT STELSEL 
KLEINKAS 

2013     2013     
Jan  1 Bank (opening)  1 200 Jan  31 Totale betalings KKJ1 1 129 
 31 Bank  1 129   Saldo (einde) o/d 1 200 
    2 329     2 329 
Feb  1 Saldo a/b 1 200      
 

Die volle voorskot bedrag (in die voorbeeld R1 200) moet aan die einde van die maand herstel word – die saldo moet altyd R1 200 bly, 
daarom moet ’n tjek vir R1 129 aan die einde van die maand uitgereik word om te verseker dat die saldo afgebring R1 200 bly. 
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BYLAE 18 
 

KLEINKAS AANVRAAGVORM 
 

 
NED. GEREF. KERK _____________________________ 

 
KLEINKAS AANVRAAGVORM 

 
Reeksnommer: _________ 

 

NOTA: 
1. Die rekenmeester / kassier mag geen geld uitreik sonder dat hierdie vorm voltooi is nie. 
2. Kleinkas aanvraagvorms (volledig voltooi) moet ingehandig word by die rekenmeester / kassier 
3. Fakture moet vir ouditeringsdoeleindes aangeheg word. 

 

Begrotingspos (naam)  
Begrotingspos (nommer)  
Goedgekeur  

ONTVANG  TERUG 
Naam  Begunstigde 

(bv. Pick n Pay) 
 

Bedrag ontvang R Strokie Bedrag R 
Tipe aankope 
 

 Balans terugontvang R 

Handtekening ontvanger 
 

 Ontvang en gekontroleer deur  

Datum  Datum  
Telefoon    

 


