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NG Kerk in Oos-Kaapland 
 

RINGSPROJEK-AANSOEKVORM 
 

 

•  Aansoeke om Ringsprojekte word, ter wille van billike evaluering, eenvormig op hierdie vorm ingedien. 
•  Die vorm help ringe, projekvoorstellers en projekleiers al die ter sake inligting te verskaf. 
•  Die Ringsprojekplan is ’n dokument van voornemende optrede waarin aangedui word wat, hoe, wanneer, vir watter doel en 
met watter bronne, die projek van stapel gestuur word. 
•  Die Handleiding vir Ringsprojekte moet vooraf deurgelees word.  Dit is op ons webblad beskikbaar by 
www.ngkok.co.za/ring/rp-handleiding.pdf 
•  Die projekaansoek moet behoorlik onderteken word.  Faks of pos die getekende voorblad wanneer die projek per e-pos 
ingedien word. 
•  SLUITINGSDATUM: Jaarliks op 30 September.   
 

 
 
1. PROJEKNOMMER (Slegs vir kantoorgebruik) 
 

 
04.01 

 
 
2. BESONDERHEDE van PROJEK 
 

Naam van Ring: Cradock 

  

Titel van Projek: Vukasebenze – skuiling 2020 

 
 
3. BESONDERHEDE van PROJEKLEIER 
 

 Projekleier 

Naam: Jan Grobbelaar 

Posadres: Posbus 132 Cradock 5880 

E-pos: jangrob@gmail.com 

Faks:  

Tel. (k): 048 881 3457 

Tel (h): 048 881 5177 

Selfoon: 0823219080 

  

 
J. Grobbelaar 09/09/2019 

 Handtekening Projekvoorsteller Datum 
 
 
4. PROJEK GOEDGEKEUR DEUR DIE RING 
 

Hiermee bevestig ondergetekende (naam)  Japie  Taljaard, in my 

hoedanigheid as skriba van die Ring van Cradock________, dat hierdie projek 

op 9 September 2019___ deur die Ring / Ringskommissie goedgekeur is. 

 
 

J N Taljaard 9-9-2019 

 Handtekening Voorsitter / Skriba Datum 
 
 
5. Beskryf die DOEL / BEDIENING van die projek volledig: 

http://www.ngkok.co.za/ring/rp-handleiding.pdf
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Tik binne die blokkie en wees volledig asb.  Die  blokkie sal outomaties “rek” om voldoende spasie te verskaf. 

Die Vukasebenze – skuiling te Cradock is gebore tydens ’n armoedeseminaar aangebied deur die Kingfisher mobiliserings 
sentrum genaamd “Godse hande en voete seminaar” in 2005. Die projek wil ’n positiewe verskil maak aan die ontsaglike 
armoedeprobleem in Cradock en omgewing. Tans word ’n warm middagete aan 60-80 persone van Maandag – Vrydag 
voorsien inruil vir ’n sak plastiek bottels. Op Saterdae en Sondae werk vrywiligers by die skuiling en voorsien ook kos gratis  
aan byna 60 persone. Klere word teen minimale koste beskikbaar gestel. Ander projekte wat plaasvind is ’n wassery,naaldwerk 
word gedoen. Daar word tuingemaak en alle opbrengste word gevries en gebruik in die voorbereiding van maaltye. 
Spyseniering dienste word ook aangebied. Haweloses word ook gehuisves en oornag geriewe word ook verhuur as inkomste 
vir die skuiling. Tans is daar 14 personeel in diens van die skuiling. Verskeie moontlike uitbreidings van die skuiling se 
werksaamhede word tans ondersoek soos byvoorbeeld ’n groter fokus op herwinning. Die moontlikheid om ook VKO 
programme en opleiding vir die omgewing aan t bied en te berdryf vanaf die skuiling word tans ondersoek.  
 
 
6. Beskryf die PERSONE, GEMEENTE, RING, TEIKENGROEP, INSTANSIE(S) wat by die 

projek sal baat en hoe dit hulle sal bevoordeel (indien nie reeds by pt 4 genoem nie) 
 
Tik binne die blokkie en wees volledig asb.  Die  blokkie sal outomaties “rek” om voldoende spasie te verskaf. 

Die teikengroep wat sal baatvind is mense wat leef in armoede in die Cradock omgewing.  

 
 
7. Beskryf die STAPPE / FASES van die projek en die tydsverloop van elk 
 

Stappe / Fases Tydsverloop 

’n Beheerliggaam, bestaande uit verteenwoordigers uit die 3  
plaaslike NG gemeentes asoook ander kerke in die  
gemeenskap bestuur die skuiling en sy werksaamhede. Die  
eerste vergadering het reeds plaasgevind in 2007. Die skuiling  
is dus al meer as 10 jaar aan die werk binne die gemeenskap.  

 

Jaarliks word daar in Oktober ’n vergadering gehou wat beplan vir die volgende 
jaar. Tydens ’n vergadering in April word die finansiële state nagegaan. Sedert 
2015 is die skuiling geregistreer as ’n NPO.  

 

Die dag tot – dag - bestuur van die skuiling word behartig deur die  
skuilingbestuurder en ’n assistent bestuurder. Hulle lewer maandeliks terugvoer 
tydens ’n dagbestuur vergadering. 

 

  

  

 
 
8. Beskryf die HULPBRONNE wat vir die projek benodig word 
 
8.1 Projekspan 
 

Name van Lede Van waar (gemeente, ander) 

Die huidige dagbestuur bestaan uit 6 lede  

van die plaaslike NG Gemeentes 

 

Bestuurder Hazel Schamrel 

Kombuis bestuurder Veronica Booysen 

Perseel bestuurder Chokka Booysen 

Tesourier Gerda Marais 

Sekretaresse Gerda Marais 

 
 
8.2 Toerusting 
 

Beskrywing van toerusting Hoeveelheid 

Die toerusting in die skuiling is of aangekoop of geskenk of deur goedgesindes 
op bruikleen beskikbaar gestel. Daar is verskeie toerusting in die skuiling van 
beddens, tafels en stoele, kombuis toerusting, gereedskap, naaldwerkmasjiene, 
wasmasjiene tuimeldroërs ens.  
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8.3 Ander 
 
Tik binne die blokkie en wees volledig asb.  Die  blokkie sal outomaties “rek” om voldoende spasie te verskaf. 

 

 
 
8.4 BEGROTING 
 
8.4.1 INKOMSTE uit ander bronne 
 
Beskik die Ring / Gemeente / Projek oor ANDER BRONNE VAN INKOMSTE (bv uit ringsfondse, 
bydraes van gemeentes, ens.)? Beskryf asb: 
 

Bron (Mei – Augustus) Bedrag 

Klerewinkel 30293 

Kombuis 11355 

Donasies 10532.70 

Naaldwerk 7628 

Oornag 18410 

Wasgoed 8210 

Houtwerk 550 

Herwinning 6834.40 

Etes verkoop 0 

Etes borg 0 

  

TOTAAL: 93812.10 

 
 
8.4.2 UITGAWES 
 

Sit die uitgawes verbonde aan die projek uiteen: 
 

Begrotingsitem (Mei – Augustus) Bedrag 

Houtwrk - Aankope 106.20 

Naaldwerk – Aankope 262.50 

Wassery – aankope 543.29 

Toerusting – Aankope 0 

Bankkoste 1343 

Brandstof 190 

Ouditgelde 1863 

Etes 0 

Verpakkingsmateriaal 261.10 

Herstelwerk 2506.70 

Skryfbehoeftes 263.23 

Skoonmaakmiddels 419.02 

Kruideniersware 5485.30 

Sekuriteit 1230 

Fondsinsameling 0 
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Honorarium 85602.85 

Munisipale dienste 14352.60 

Skenking 0 

Telefoon 100 

Versekering 1765.38 

Gas 1284.07 

TOTAAL: 117578.24 

 
 
8.4.3 BEDRAG waarvoor aansoek gedoen word 
 

Totale koste van die projek (pt 8.4.2 hierbo): 117578.24 

MIN Bedrag beskikbaar uit ander bronne (8.4.1 hierbo): 93812.10 

Tekort (23766.14) 

TOTALE BEDRAG waarvoor aansoek gedoen word: R15 000 

 
 
8.4.4  SKEDULE van uitbetalings: 
 

Datum Bedrag 

Maart 2019 R1 5000 

  

  

  

  

 
 
9. ANDER SAKE wat oorweeg moet word: 
 
Tik binne die blokkie en wees volledig asb.  Die  blokkie sal outomaties “rek” om voldoende spasie te verskaf. 

Dankie vir die goedgunstige oorweging van die aansoek 

 
 
Nota: 
Hierdie vorm is ontwerp om per rekenaar ingevul te word.  Vind dit by - www.ngkok.co.za/ring/rp-rekenaar.doc  
Die vorm vir persone wat dit per hand wil voltooi is beskikbaar by - www.ngkok.co.za/ring/rp-hand.pdf 
 

http://www.ngkok.co.za/ring/rp-rekenaar.doc
http://www.ngkok.co.za/ring/rp-hand.pdf

