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FINANSIëLE BELEID 

1.    DOEL 
 

Die daarstelling van ’n finansiële beleid om te verseker dat daar van alle inkomstes en uitgawes sowel as die 
bates en laste verantwoording gedoen word: 
 
1.1 waarvolgens ‘n begroting vir die skool vir die daaropvolgende jaar saamgestel word. 
1.2 waarvolgens die inkomstes en uitgawes van die skool vir die volgende finansiёle jaar so akkuraat 

moontlik bepaal kan word. 
1.3 om die werklike uitgawes vir die finansiёle jaar te kontroleer en te vergelyk met die 

inkomstes/begroting. 
1.4 om die skoolgeld vir die daaropvolgende skooljaar aan die hand van die begroting vas te stel. 
1.5 om te verseker dat alle finansies, boekhouding van finansies, hantering van gelde en  
              skooleiendom en prosedures eerlik en rekeningkundig korrek hanteer word. 
1.6 om seker te maak dat alle gelde wat by die skool inbetaal word, deel sal uitmaak van die   

 skoolgeld/skoolfonds 
 
2.    REGSPREEKLIKE RAAMWERK 
 
2.1        Die grondwet van Suid-Afrika (Wet 108/1996) 
2.2        Die Suid-Afrikaanse Skolewet (Wet 84/1996) 
2.3        Gauteng Department van Onderwys (Wet 6/1995) 
2.4    Konsepdokument ten opsigte van: Norme en Standaarde van Skoolbefonsing (1997) – Staatskoerant 

19347 van 12 Oktober 1998 
2.5        Mediumtermyn uitgawe raamwerk (1998) 
2.6        Omsendskrywe 13/2000 
2.7 Regulasies ten opsigte van die vrystelling van betaling van skoolfooie deur ouers (Staatskoerant 19347) 
 
3.    FINANSIëLE KOMITEE 
 
3.1        Die skoolhoof 
3.2        Die finansiёle beampte(s) van die skool 
3.3        Die tesourier van die Beheerliggaam 
3.4        Die Voorsitter/Ondervoorsitter van die Beheerliggaam 
3.5        ‘n Addisionele lid (Ouerlid van die Beheerliggaam) 
3.6 Een opvoeder van die skool wat op die beheerliggaam dien 
3.7 Enige lid van die Beheerliggaam mag die vergadering bywoon 
 
4.    VERANTWOORDELIKHEDE VAN DIE FINANSIëLE KOMITEE 
 
4.1 Stel jaarliks voor einde September ‘n konsepbegroting vir die volgende jaar op en lê dit aan die 

beheerliggaam voor. 
4.2 Pas begrotingbestuur sodanig toe dat kontrole oor inkomste en uitgawes teenoor die begroting 

gemonitor kan word. 
4.3      Oefen kontrole en beheer uit oor kleinkasuitgawes, asook die vasstelling van die maksimumbedrag van 

die kleinkas (totale bedrag in kleinkas aangehou, asook die maksimum uitbetaling as ’n enkelbedrag) 
4.4 Vergader minstens een keer per maand en lewer verslag aan die Beheerliggaam. 
4.5 Die notulering van vergaderings en aanteken van teenwoordigheid op ’n presensielys. 
4.6 Verseker deeglike rekordhouding van en beheer oor alle ontvangstes en uitgawes. 
4.7 Verseker dat alle vaste- en roerende bates deeglik gerekordeer en beheer word, asook behoorlike 

afskrywingsprosedures en aanwinsprosedures van bates in te stel.  
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4.8 Verseker dat die skool se finansiёle state jaarliks voor 30 April deur ‘n onafhanklike 
ouditeursmaatskappy (deur die Beheerliggaam aangestel) geoudit word. 

4.9 Die voorlê van die ouditeursverslae aan die beheerliggaam vir goedkeuring en sien ook toe dat daar 
terugvoer aan ouers gegee word oor die geouditeerde finansiёle state. 

4.10 Om jaarliks die geouditeerde state saam met die bateregister voor 30 Junie aan die 
onderwysdepartement voor te lê. 

4.11 Om toe te sien dat enige finansiële toekenning soos van tyd tot tyd deur die onderwysdepartement 
toegewys, gevorder word deur aan alle tersaaklike departementele vereistes te voldoen. 

4.12 Om fondsinsamelingsprojekte te oorweeg, goed te keur of af te keur – in samewerking met die 
ouerkomitees. 

4.13 Versekering: 
4.13.1  Die skool is egter verseker teen enige moontlike eise ten opsigte van delik (enige voorval waar    
   nalatigheid ter sprake is), en dit is die plig van die hoof (of haar gedelegeerde), indien daar die    
   moontlikheid van ‘n eis sou ontstaan, om die versekeringsmaatskappy van die skool  onmiddellik in  
   kennis te stel van die 0moontlikheid van sodanige eis, alternatiewelik sal  die hoof die       
   Beheerliggaamlid belas met sodanige  pligte, in kennis stel, en daardie Beheerliggaamslid sal die   
   versekeringsmaatskappy in kennis stel. 
4.13.2  Die versekering moet ook een keer ‘n jaar hersien word deur die hoof en die tesourier. 
 
4.14  Skadevergoedingseise (onregmatige daad of kontraktueel): 

  4.14.1 Enige eis wat mag onstaan uit hoofde van kontrak of delik, kan nie teen die beheerliggaam van 
die skool ingestel word in terme van Artikel 60 van die Suid-Afrikaanse Skolewet nie. 

  4.14.2 Indien die beheerliggaam van Riebeeckrand sodanige eise ontvang, moet die aangeleentheid 
onmiddellik na die Onderwysdepartement verwys word, asook die prokureur van die 
Beheerliggaam. 

4.15   Om toe te sien dat skoolgelde, volgens wet,  slegs aangewend sal word vir  
o opvoedkundige doeleindes by of in verband met die skool; 
o die uitvoering van die werksaamhede van die beheerliggaam; 

4.16   Die Finansiële Komitee magtig personeellede om skoolgelde te hanteer. 
 

5.    DEBITEUREBESTUUR 
 
5.1 Omdat dit die skool se belangrikste bron van inkomste vorm, verg dit dwarsdeur die jaar              

deurlopende aandag. 
5.2 Omdat Januarie/Februarie tradisioneel maande is wat groot uitgawes vereis, bied die skool 
       kortingopsies ten opsigte van skoolfondsbetaling wat deur die beheerliggaam bepaal word. 
5.3 Om ‘n realistiese skoolfondsinkomste te bereken, voorsien die skool elke jaar in die begroting ‘n 
         bedrag vir slegte skuld, gebaseer op die vorige jaar se werklike syfers. 
5.4 Tydens ’n strategiese sessie sal die vasstelling van die skoolverbeteringsplan en die skoolontwikkelings- 

plan die finalisering van die begroting voorafgaan. 
5.5 Daar is ‘n groot komponent leerlinge wat jaarliks vir volle of gedeeltelike vrystelling van skoolgelde 

kwalifiseer. Die aftrekkings word onder die onderstaande hoofde bereken en van inbare inkomste 
afgetrek.     
 Die korting op die 3de kind per huisgesin. 
 Volle of gedeeltelike subsidie volgens die GDO-formule. 
 Leerders in pleegsorg. 
 Slegte skuld gegrond op vorige jaar se afskrywings.   
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6.   BEGROTINGSPROSEDURE 
 

6.1 ‘n Begrotingsvorm word vir elke kostesentrum deur die verantwoordelike persoon of  personeellid 
voltooi.  Uitgawes moet behoorlik gemotiveer word, met berekeninge van hoe die bedrag verkry en 
bereken is. (Aanhangsels 1.1, 1.2 en 1.3) 

6.2  Die departementshoofde/organiseerders en portefeuljehouers van die beheerliggaam gaan elke 
begrotingsvorm vir geldigheid en bevestiging van uitgawes na. 

6.3   Die voltooide begrotingsvorms word aan die Finansiële Komitee gegee vir opstel van konsepbegroting. 
6.4   Die Finansiële Komitee stel die konsepbegroting op en oorweeg elke uitgawe-item – die noodsaaklikheid 

en omvang daarvan. ‘n Beraming van leerlinggetalle word gemaak waarna die inkomste van die skool 
beraam word. 

6.5  Die Finansiële Komitee finaliseer die begroting, bepaal die skoolgelde en maak aanbevelings aan die 
beheerliggaam vir goedkeuring van die begroting. 

6.6   Die begroting is vir twee weke in die kantoor ter insae vir enige ouer beskikbaar. 
6.7   Na aanvaarding van die begroting deur die beheerliggaam, word die begroting aan die ouers vir 

oorweging en goedkeuring op ‘n vergadering voorgelê.  (‘n 30 dae kennisgewingsperiode is ‘n vereiste). 
6.8   Na goedkeuring deur die ouers is die begroting eers amptelik goedgekeur en mag skoolgelde gehef en 

ingevorder word. ‘n Resolusie word deur die ouers aanvaar wat bepaal dat skoolgelde gehef gaan word 
en wat die skoolgelde vir die daaropvolgende jaar gaan wees. 

6.9  Die goedgekeurde begroting word deur die voorsitter van die beheerliggaam sowel as die voorsitter van 
die Finansiële Komitee onderteken. 

6.10  ‘n Afskrif van die goedgekeurde begroting word aan die distrikskantoor ter insae gestuur. 
6.11  Elke organiseerder en portefeuljefeuljehouer van die beheerliggaam ontvang ’n afskrif van sy/haar deel 

van die begroting 
6.12  Die detail begroting word op die finansiële stelsel ingevoer. 
6.13 Die subsidie van die Staat sal deel vorm  van die  begroting. 
6.14 Indien ’n oorskryding van die begroting onafwendbaar blyk te wees, moet sodanige 

begrotingsbestuurder dit vroegtydig by die skoolhoof aanmeld, sodat die Finansiële Komitee dit kan 
aanspreek. 

 
6.15    Artikel 38(A) vergoeding: 

6.15.1 In terme van die Etiese Kode vir Onderwysers en wel paragraaf 3.12 daarvan, wat soos volg lui: 
“1. Geen onderwyser sal sy/haar amp vir finansiële, politieke of persoonlike voordeel gebruik 
nie”.    

6.15.2 Indien die beheerliggaam egter sou besluit dat ‘n onderwyspersoneellid wel geregtig is op 
addisionele vergoeding, sal die volgende stappe gevolg word: 
(a) Die beheerliggaam sal aansoek doen by die Onderwysdepartement dat sodanige 
 vergoeding goedgekeur word vir die volgende jaar; 
(b) Sodanige aansoek moet by die Onderwysdepartement versoek word, welke dokumente  die 
volgende moet bevat: 
 Volledige besonderhede met betrekking tot die aard en omvang van die vergoeding; 
 Die proses en middele wat gebruik sal word om die vergoeding te betaal; 
 Die beheerliggaam sal sodanige aansoek ten minste vier maande voor finalisering van die 

skool se begroting, aan die Onderwysdepartement rig; 
6.15.3 Indien die Onderwysdepartement sodanige vergoeding goedkeur, sal die vergoeding in die skool 

se begroting geopenbaar word en deur die ouers teenwoordig goedgekeur word; 
6.15.4 Vervoeruitgawes kan egter aan die personeellede uitbetaal word op voorwaarde dat sodanige 

uitgawes nie meer sal wees as wat die gebruik is in die Staatdiens-sektor nie. 
6.15.5 Personeel mag ook vergoeding ontvang vir dag-uitstappies, bv. tydens voldag sportuitstappies 

en toere. 
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7. ALGEMEEN 
 
7.1   Uitgawe begroting word op ‘n “zero” basis saamgestel.  Met ander woorde, daar word nuut na  elke 

 item gekyk, om sodoende te verhoed dat uitgawes nie bloot met inflasie verhoog word en  moontlik 
 gedupliseer word nie. Met enkele uitsonderings, en slegs dan met skriftelike versoek en  toestemming 
 van die beheerliggaam, kan fondsinsamelingsaktiwiteite se gelde oorgedra word na  die volgende jaar. 
 Die beheerliggaam sal dit oorweeg, goedkeur en dan notuleer. 

7.2   Die bedryfsuitgawes mag nie die inkomste oorskry nie. Bedryfsuitgawes mag dus nie uit  opgehoopte 
 fondse gefinansier word nie. 

7.3   Waar kapitaaluitgawes gefinansier word deur opgehoopte fondse, mag sodanige bedrag nie die  rente-
 inkomste vir die jaar oorskry nie.  Sodoende word verhoed dat opgehoopte fondse uitgeput word. 

7.4   Alle data/inligting/finansiёle transaksies moet daagliks deur die finansiёle beampte in die  rekenaar 
 ingelees word en ‘n rugsteun daarvan moet in die kluis bewaar word. 
 

7.5  Wanaanwending van skoolfonds: 
  In terme van die Suid-Afrikaanse Skolewet, is dit die plig van die hoof van Hoërskool Riebeeckrand om die 
  beheerliggaam onmiddellik in kennis te stel indien dit tot sy of haar kennis gekom het dat enige    
  personeellid skoolfonds wanaanwend - in enige vorm daarvan. 
 
8.   INVORDERING VAN SKOOLGELDE 
 
8.1  DOEL 

Die daarstelling van ‘n beleid en prosedure om te verseker dat skoolgelde korrek gehef en tydig 
ingevorder word. 
 

8.2  PROSEDURE 
8.2.1 Die finansiёle beampte verseker dat daar ‘n debiteurerekord vir elke ouer/gesin bestaan. Alle 

nuwe inskrywings moet onmiddellik geregistreer word en leerlinge moet afgehaal word sodra 
daar bevestiging is dat die kind die skool verlaat het. 

8.2.2 Daar word seker gemaak dat skoolgelde volgens die begroting van die skool gehef word. 
8.2.3 Rekeningstate word maandeliks voor die begin van die volgende maand aan ouers gestuur. 
8.2.4    Ouers word aangemoedig om van debietorderbetalings / kaartfasiliteit gebruik te maak. 
8.2.5 Nuwe leerders wat later in die jaar inskryf, se skoolfonds word pro rata bereken oor ‘n  11-
 maande tydperk, en dieselfde sal geld vir leerders wat skool gedurende die jaar  verlaat.  

8.3 Enige joernale of regstellings op debiteure moet deur die Finansiële Komitee goedgekeur word. 
8.4 Waar rekeninge langer as 30 dae uitstaande is, moet aanmanings aan ouers gestuur word. (Aanhangsel 

3.1 en 3.2.) 
8.5 Waar rekeninge langer as 60 dae uitstaande is, moet ‘n finale aanmaning aan die ouer uitgereik word. 
8.6  Alle rekeninge wat langer as 90 dae na die aanmaning steeds uitstaande is, moet vir invordering 

oorhandig word. 
8.7 ‘n Lys van rekeninge wat vir invordering oorhandig is, word maandeliks aan die Finansiële 

Komitee/beheerliggaam voorgelê.  
8.8 Invorderings/ontvangste vanaf prokureurs word getoon teenoor uitstaande bedrae om vordering te 

toon. 
8.9 Daar moet te alle tye verseker word dat invorderingsfooie nie die uitstaande bedrag oorskry nie. 
8.10 Alle gelde wat vir invordering oorhandig word, word afgeskryf ten tye van oorhandiging by wyse van 

joernaalinskrywings 
8.11 Ouers met uitstaande skuld van ‘n vorige boekjaar word slegs oorhandig as hulle geen reёlings tref nie, 

herhaaldelike versoeke ignoreer. Ouers wat sodanige reëlings tref, se uitstaande gelde kan oorgedra 
word na ’n volgende jaar. 
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9. VRYSTELLING VAN SKOOLGELDE 
 
9.1 Ingeskrewe leerlinge se ouers, wat nie skoolgelde kan betaal nie, moet bewys lewer van hul onvermoё 

om skoolgelde te kan betaal en moet skriftelik aansoek doen vir een van die volgende kategorieë van 
vrystelling van skoolgelde:  
 Totale vrystelling 
 Gedeeltelike vrystelling 
 Voorwaardelike vrystelling 
 Geen vrystelling 
(Aanhangsel 4.) 

9.2  Volle outomatiese vrystelling van skoolgelde geld vir leerlinge: 
 in kinderhuise; 
 in jeugsorgsentrums; 
 wat in ’n plek van veilige bewaring geplaas is; 
 wie se ouers ’n kindertoelaag namens hulle ontvang; 

9.3 Die beheerliggaam moet ouers jaarliks inlig:  
9.3.1 hoeveel die totale skoolgelde vir die jaar betaalbaar is; 
9.3.2 oor die prosedure om te volg indien hulle vir vrystelling van skoolgeld aansoek wil doen; 
9.3.3 dat hulle verantwoordelik is vir die betaling van die vasgestelde skoolgelde tensy hulle skriftelike 

bevestiging ontvang het dat hulle aansoek om vrystelling suksesvol was; 
9.3.4 dat die beheerliggaam ondersoek sal instel na die omstandighede van ouers en of hulle vir 

vrystelling van skoolgelde kwalifiseer, indien hulle ‘n maand of langer agterstallig is t.o.v. hulle 
skoolgeldverpligtinge.  Die beheerliggaam sal daarna oor verdere stappe (binne die wetgewing) 
besluit. 

9.3.5 dat hulle teen die besluit van die beheerliggaam kan appeleer indien daar nie vrystelling van 
skoolgelde aan hulle toegestaan is nie.  

9.4 Die beheerliggaam moet: 
9.4.1 alle inligting van ouers as vertroulik hanteer; 
9.4.2 ‘n geskikte aansoekvorm aan ouers beskikbaar stel waarop hulle aansoek om vrystelling van 

skoolgelde kan doen; 
9.4.3 onderhoude met ouers voer, indien dit nodig is. 
9.4.4 alle aansoeke van ouers oorweeg en binne 30 dae (dertig dae) terugvoering aan die applikante 

gee oor die uitkoms van hulle aansoek; 
9.4.5 die formule soos van tyd tot tyd deur die staat voorsien, gebruik om ouers se aansoeke te 

oorweeg; 
9.4.6 voor die einde van die eerste termyn die Onderwyshoof van die volgende voorsien: 

 die aantal aansoeke om vrystelling van skoolgeld; 
 die aantal geslaagde aansoeke; 
 die aantal gedeeltelike vrystellings toegestaan; 
 die aantal onsuksesvolle aansoeke. 

9.5 Ouers het die reg om ‘n onderwyser of enige ander persoon te nader vir hulp met die invul van die 
aansoekvorm.  Indien niemand die ouer wil help nie, moet die skoolhoof die ouer help indien die ouer 
dit versoek. 

9.6 Ouers wat werkloos is, moet bewys lewer dat hulle by die Werkloosheidsversekeringsfonds geregistreer 
is. 

9.7 Alle aansoeke om vrystelling van skoolgelde moet deur ‘n kommissaris van ede beёdig word. 
9.8 Subsidie word alleenlik na voltooiing en goedkeuring van die voorgeskrewe vorm oorweeg. 
9.9 ‘n Lys van alle subsidies word maandeliks aan die Finansiële Komitee/beheerliggaam voorgelê.   
9.10 Die lys van subsidies moet balanseer met die finansiële verslag. 
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10.  KONTANTONTVANGSTES 
 
10.1  DOEL: 

Om te verseker dat daar van alle kontant wat ontvang word, rekenskap gegee kan word. 
 

10.2 PROSEDURES: 
  10.2.1  Alle gelde word in die voogklas tydens voogperiode by die voogonderwyser inbetaal.  
  10.2.2  Inbetalings word in die skoolfondsboek aangeteken, op die dokument daarvoor voorsien   
     (aanhangsel 5) en dan weer in die skoolfondskoevert teruggeplaas, saam met die geld. 

10.2.3 Die voogonderwyser, sowel as die leerder moet daarby teken. 
10.2.4 Die voogonderwyser moet baie duidelik spesifiseer waarvoor die inbetalings is. 
10.2.5 By ontvangs van enige fondse moet ’n amptelike kwitansie uitgereik word. Die kwitansies moet 

 in duplikaat wees. Die datum van die transaksie, naam van betaler, bedrag ontvang en die doel 
 of rede waarvoor die geld ontvang is, moet op die kwitansie verskyn. 

10.2.6 Waar gelde deur ‘n personeellid ontvang word, word ‘n “Bewys van inbetaling” deur die 
personeellid voltooi (wat deur die personeellid sowel as die leerder onderteken word) en 
daagliks voor/teen eerste pouse na die administratiewe kantoor geneem. Kleiner bedrae (bv 
sivviegelde en looitjiegelde) kan op ‘n klaslys aangeteken word (die leerling parafeer daarby) en 
op dieselfde wyse inbetaal word. 

10.2.7 Die gelde en “Bewys van inbetaling” word binne-in ’n plastiese koevert (skoolfondskoevert) 
gesit wat dan deur die personeellid/VRL-lid na die kassiere geneem word. 

10.2.8 VRL-lid of onderwyser sal geld inbetaal by kassiere. 
10.2.9 Buskaartjies vir roetes, sport, kultuur, ens, word by die finansies kantoor gekoop. Die kwitansie 

moet spesifiseer waarvoor die kaartjies aangewend gaam word, bv. Pom-poms Staatsteater. ’n 
Voorraad sport buskaartjies mag, slegs per vooraf-gereelde reëling, aan die sportbestuurder 
gegee word. Inbetalings moet gekontroleer word deur die kassiere op ’n om seker te maak dat 
kaartjies en kontant inbetaal, ooreenstem. 

10.2.10  Alle buskaartjies moet opgeneem word deur dit in ’n geslote houer in die bus te gooi. Geen 
kontant mag op die bus ingeneem word nie. 

10.2.12    Geen geld mag in die klaskamer gehou word of oornag daar gelaat word nie (die personeellid   
  bly verantwoordelik, hetsy dit skoolgeld, uitstappiegeld of busgeld is).  
10.2.13 Die kassiere reik ’n kwitansie uit vir elke inskrywing in die posregister en plaas dit dan weer 

terug in die skoolfondskoevert vir die onderwyser om die volgende dag aan leerder te 
oorhandig.  

10.2.14 Die Bewys van inbetaling wat die onderwyser invul, moet vir kontroledoeleindes deur die 
verantwoordelike persoon geliasseer word.  

10.2.15 Sekere aktiwiteite sal aktiwiteitslêers aanhou vir inbetalings, soos bv. die koor, 
musiekblyspelgelde, Hotelskool, ens. Die inbetalingsprosedures sal dieselfde wees soos hierbo 
beskryf. Geen kontant mag in ’n personeellid se  besit wees nie. 

10.2.16 Na ontvangs van gelde word dit in die kluis geberg (maksimum R10 000). 
10.2.17   Geen gelde waarvoor daar nie ‘n kwitansie uitgereik is, mag in die kluis geberg word nie. 
10.2.18 Daar moet gewaak word om gelde oornag of oor naweke in die kluis te berg. Die maksimum is 

Tienduisend Rand. (Met uitsondering van groot sportdae.) 
10.2.19   Die kwitansies moet  balanseer met die bedrag geld wat by die bank gedeponeer word. 
10.2.20   ‘n Bankdepositostrokie moet in drievoud in die bankdepositoboek voltooi word voor geld by die 

bank gedeponeer word.   
10.2.21 Geen persoon mag ’n persoonlike of enige ander tjek vir kontant ruil of wissel nie. Kontant mag 

slegs deur kleinkas uitgereik word, nadat vooraf toestemming verkry is.  
10.2.22 Geen gelde (bv. tjeks, elektroniese inbetalings) wat ontvang is, mag in kontant omgesit word en 

gebruik word vir uitbetalings van enige aard nie.  
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10.3.23 Die kassiere moet toesien dat alle sekuriteitsmaatreëls nagekom word in die kantoor en dit sal 
die volgende insluit: 
 Die geldlaai moet te alle tye gesluit wees as dit nie gebruik word nie en die sleutel moet uit 

die laai verwyder word. 
 Moet verseker dat die geldlaai leeg is aan die einde van die dag.  
 Kluis moet te alle tye gesluit wees. 
 Kassiere het alleenreg tot sleutel (klein kluis in die groot inloopkluis). 
 Die kassiere en die hoof se sekretaresse het sleutels vir die groot inloopkluis. (Hoof moet ook 

in besit van die inloopkluis se sleutel wees). 
 Na ontvangs van gelde word dit in die kluis geberg (maksimum R10 000). 
 Sekuriteitsmaatskappy sal die kontant kom afhaal en gaan bank. 
 Die finansiële beampte sal die geld saam met die sekuriteitsfirma tel en afteken. 

 
10.3 FONDSINSAMELINGS/HEKGELDE/FUNKSIES EN VERKOPINGS 

10.3.1 Daar moet vroegtydig met die finansiële beampte reëlings getref word om ‘n voorskotbedrag te 
kry vir enige funksie, dit sluit skeidsregters en noodhulp in (vier skooldae). Indien nie, sal die  
persoon sy geld eers ontvang wanneer daar fondse in kleinkas beskikbaar is. 

10.3.2 ’n Voorskotbedrag  word aan die fondsinsamelingsorganiseerder teen ‘n handtekening op die 
dag van die byeenkoms oorhandig. (Aanhangsel 6.) 

10.3.3 Daar moet te alle tye een van die administratiewe personeellede/personeellid in beheer wees 
by ontvangs van kontant. 

10.3.4 Na afloop van enige funksie of gebeure (hekgeld) moet kontant deur die hoof (of haar 
gemagtigde) in die inloopkluis toegesluit word. 

10.3.5 Op die eerste daaropvolgende skooldag moet die organiseerder die kontant gaan inbetaal by die 
kassiere. Die “kontant inbetaling-vorm” (aanhangsel 7) moet voltooi word. 

10.3.6 Die organiseerder van toegang- en parkeergelde sal ook ’n voorskotbedrag op die dag van die 
funksie ontvang.  Die aantal gedrukte parkeer- en toegangkaartjies sal aan- en uitgeteken word. 
Die betaler sal ’n kaartjie as bewys ontvang. (Aanhangsel 8.1 en 8.2.) Die verkoopte kaartjies en 
die gelde moet korreleer.  

10.3.7 Geen uitgawe by enige funksie mag met kontant gedelg word nie.  Vooraf reëlings moet getref 
word vir uitbetalings, bv. aan noodhulp, skeidsregters, ens. ’n Dokument moet voltooi word as 
bewys van kontantontvangste. (Aanhangsel 9.) 

10.3.8 Alle fondsinsamelings moet eers deur die beheerliggaam goedgekeur word voordat dit mag 
plaasvind. 

 
10.4  SNOEPWINKEL 
 10.4.1 Die snoepwinkel van die skool is uitgekontrakteer. 
 10.4.2 Die snoepie sal oop wees Maandae tot Vrydae 07:00 – 15:00. 
 10.4.3 Daar sal ook verwag word van die snoepiewerkers om op sekere sport- en/of kultuurgeleent-  

   hede later as 15:00 en oor naweke beskikbaar te wees. 
 10.4.4 Personeel wat verversings/kos/eetgoed van die snoepwinkel verlang vir funksies/wedstryde,  

   moet aanvraag doen op die betrokke aanvraagvorm, nl. RR 30. Dit moet minstens een dag voor 
   die tyd gedoen word.   
 

10.5 BORGE EN BORGVORMS 
   Hantering van borge se geld met spesifieke/spesiale opdragte bv. rugbytruie, ens. moet sodanig hanteer 

    word wanneer ‘n kwitansie uitgereik word.  D.w.s.  die kwitansie moet spesifiseer dat die geld (bv) in  
    die rugbyfonds inbetaal word.  Alle kontantborge moet deur die skool se rekening gaan.  
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Indien leerders gelde met borgvorms mag insamel, moet die borgvorm die betaling van die geld vergesel 
en die borgvorm moet by me. Flemming ingedien word ter stawing van die fondse wat op hierdie wyse 
ingesamel is, vir rekorddoeleindes vir die ouditeure 
 

10.6  BEURSE 
 Indien enige beurse toegestaan word, sal die fondse daarvan nie uit skoolfonds verhaal word nie, 

maar uit spesiale fondsinsamelings, bv. vanaf die ondersteunersklub, of vanaf donateurs. 
 

11.    UITGAWES/BETALINGS 
 
11.1  BETALINGS 

11.1.1 ’n Aanvraagvorm moet voltooi word vir enige aankope/bestellings en moet vergesel word van ’n 
uitdruk van die pos se begrotingstaat (aanhangsel 11). Dit moet, waar moontlik, van 3 kwotasies 
vergesel word indien die bedrag R5 000 oorskry. Groot bedrae kan selfs van ’n tenderprosedure 
gebruik maak. Vir sekere aankope (soos goedgekeur) word van voorkeurverskaffers gebruik 
gemaak en drie kwotasies sal nie nodig wees nie. Die portefeuljebestuurder moet die aanvraag 
goedkeur/afkeur, volgens die begoting beskikbaar 

11.1.2 Bestelvorms (aanhangsel 12) word in drievoud vir enige aankope uitgemaak.  Bestelnommers 
moet op die verskaffer se faktuur gereflekteer word. ‘n Afskrif van die bestelvorm moet saam 
met die faktuur geliasseer word. Goedgekeurde aanvraagvorms moet saam met die betrokke 
bestelvorm geliasseer word. 

11.1.3 Betalings moet verkieslik elektronies geskied, maar indien per tjek, moet die tjek as gekruis/nie 
verhandelbaar gemerk word.  Geen kontantuitbetalings sal aan diensverskaffers gemaak word 
nie.  

11.1.4 Alle betalings moet deur ’n faktuur/betaalstrokie vergesel word. 
11.1.5 Geen kontanttjeks mag uitgemaak word nie. 
11.1.6 Aanvraag vir betalings moet op die betrokke aanvraagvorm (aanhangsel 13) gedoen word. 
11.1.7 Tydens enige aankope, moet ’n betaalstrokie/kwitansie verkry word. 
11.1.8 Vir aankope by plekke wat nie betaalstrokies gee nie, soos bv. China Mall, moet n      
   “Kontantaankope”-strokie voltooi word (aanhangsel 14). 
11.1.9   Tekenregte word verleen aan vier persone waarvan twee persone te alle tye tjeks moet teken of 

elektroniese betalings moet magtig. Volgens die beheerliggaam se voorskrif, moet die een 
handtekening dié van ‘n beheerliggaamslid wees. 

11.1.10 ’n Mandaat vir betalings en betalingslimiete moet opgestel word en jaarliks hersien word. 
                          

Aard van Uitgawe Maksimum 
Bedrag 

Goedkeuring Operateur Magtiging van 
elektroniese 
betaling  

Alle begrote lopende 
uitgawes 

R30 000 Hoof Finansiële beampte Beheerliggaamslid 
soos goedgekeur 

Alle begrote Kapitaal 
uitgawes (<R5 000) 

R5 000 Hoof Finansiële beampte Beheerliggaamslid 
soos goedgekeur 

Alle begrote Kapitaal 
Uitgawes (>R5 000) 

Soos begroot Beheerliggaam Finansiële beampte Beheerliggaamslid 
soos goedgekeur 

Nie begrote uitgawes  
(< R1000) 

R1 000 Hoof Finansiële beampte Beheerliggaamslid 
soos goedgekeur 

Nie begrote uitgawes 
(>R1 000) 

Per faktuur Beheerliggaam Finansiële beampte Beheerliggaamslid 
soos goedgekeur 

Kleinkas R4 000 Hoof Finansiële beampte Beheerliggaamslid 
soos goedgekeur 
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11.1.8 Betalings word twee keer ’n week gedoen, nl. op ’n Dinsdag en Donderdag tensy die 
diensverskaffer onmiddellike betaling vereis. Hiervoor moet die nodige toestemming vanaf die 
tesourier verkry word. Die tesourier sal op ’n Vrydag of Maandag  die bewyse nagaan. 

11.1.9 Alle aanvraagvorms wat goedgekeur is deur die hoof en deur die finansiële beampte deurgesit is 
vir betaling, moet in ’n lêer gehou word totdat die tesourier dit afgeteken het. Dit sal een keer ’n 
week geskied.  

11.1.10 Enige dokumentêre bewyse van aankope (fakture) moet binne vyf werksdae ingehandig word by 
die finansiële beampte. 

 
11.2  KLEINKAS 

11.2.1 Kleiner uitgawes word uit kleinkas betaal.  Kleinkasuitgawes word weekliks deur die tesourier 
gekontroleer. ’n Bedrag van R4 000.00 is deur die beheerliggaam vir kleinkasuitgawes 
goedgekeur. Die bedrag kan van tyd tot tyd deur die beheerliggaam gewysig word. 

11.2.2 Die kleinkas aanvraagvorm word voltooi deur die aansoeker en goedgekeur deur die Hoof of 
Adjunkhoof per mandaat (aanhangsel 15). 

11.2.3 Kleinkasbewysstrokies moet te alle tye in lêer gehou word by die finansiële beampte. 
11.2.4 Alle stawende dokumentasie moet aan die kleinkasbewys geheg word. 
11.2.5 Enige dokumentêre bewyse moet binne vyf werksdae ingehandig word by die finansiële 

beampte. 
 

11.3     BEHEER VAN KLEINKAS 
11.3.1 Die finansiële beampte beheer die kleinkas 
11.3.2 Slegs die finansiële beampte sal ’n sleutel vir die kleinkas besit. 
11.3.3   Daar moet ’n kleinkasregister bygehou word. 
11.3.4 Die kleinkas word daagliks in die kluis bewaar. 
11.3.5 Een keer ‘n week sal die tesourier in die teenwoordigheid van die finansiële beampte die balans 

van die kleinkas kontroleer teenoor die kleinkas bewyse. 
11.3.6 Die finansiële beampte sal die tesourier vroegtydig in kennis stel indien die kleinkasvoorskot 

herstel moet word, anders sal dit maandeliks geskied. 
11.3.7 Maksumim bedrag van R800 mag op ’n slag uitbetaal word deur die kleinkas. 

 
12.   BRANDSTOFEISE 
 
12.1 Die gebuik van alle voertuie moet by die sportbestuurder vooraf bespreek word (RR3; aanhangsel 16). 
12.2 Goedkeuring kan onder die volgende voorwaardes verkry word, om teen vergoeding van privaat of 

openbare vervoer gebruik te maak:  
12.2.1   Indien ‘n skoolvoertuig beskikbaar is, moet personeel eerder van skoolvervoer gebruik maak. 
12.2.2 Indien skoolvervoer nie beskikbaar is nie, mag die personeellid, met vooraf magtiging van die 

hoof, van privaatvervoer gebruik maak. Die ritmagtigingsvorm magtig dus die gebruik van 
privaatvoertuig (RR99; aanhangsel 17). Dit moet die volgende werksdag ingehandig word by die 
finansiële beampte vir betaling.  Die personeellid sal twee Rand per kilometer ontvang. 

12.2.3 Daar moet, sover moontlik, van saamrygeleenthede gebruik gemaak word. 
12.2.4 Indien ’n personeellid nie vooraf goedkeuring kry nie, sal sodanige personeellid nie vir 

brandstofuitgawes vergoed word nie. 
12.3 Indien daar enige ongerymdhede of omstredenheid voorkom, kan ‘n eis summier geweier word. 

 
13. BEHEERLIGGAAMPOSTE/-SALARISSE    

 
13.1 Die beheerliggaam magtig alle aanstellings van personeel in beheerliggaamposte en is verantwoordelik 

vir die werwingsproses. 
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13.2 Alle kontrakte, asook die gedragskode, moet deur die beheerliggaamsvoorsitter en die hoof afgeteken 
word. 

13.3    Alle personeeldokumentasie moet in veilige bewaring gehou word. 
13.4    Die finansiële beampte moet die nuwe personeellid op die betaalstelsel registreer. 
13.5    Slegs die beheerliggaam mag salarisse hersien. 
13.6    Salarisse word dan elektronies oorbetaal op 25ste van elke maand. 
13.7    Die volgende partye moet stiptelike betalings ontvang: 

 Die Werkloosheidsversekeringsfonds 
 Belastingowerhede 
 Die Vergoedingskommissaris 

 
13.8    Vordering vanaf ‘n beheerliggaamaanstelling na ‘n departementele aanstelling 

13.8.1 In geval waar ‘n onderwyser wat deur die Beheerliggaam aangestel is, deur die 
Onderwysdepartement aangestel word, sal sodanige aanstelling volbring wees by betaling van 
die eerste salaristjek aan sodanige onderwyser deur die Onderwysdepartement.  Die 
Beheerliggaam sal in terme van die ooreenkoms tussen die betrokke onderwyser en die 
Beheerliggaam, voortgaan om die onderwyser te vergoed in terme van die Vaste 
Dienstermynkontrak, op voorwaarde dat sodanige onderwyser ‘n sessie-ooreenkoms 
onderteken in terme waarvan alle terugwerkende vergoeding wat deur die 
Onderwysdepartement aan die onderwyser betaal is, aan die skoolfonds terugbetaal sal word, 
op voorwaarde dat sodanige terugbetaling nie meer sal wees as die salaris wat die 
Beheerliggaam aan die betrokke onderwyser uitbetaal het nie. 

13.8.2 Die Hoof van die skool sal sorg dat die sessie-ooreenkoms voltooi en geteken word. 
13.9    Kursusgelde en opleiding aan personeel  

Die volle kursusgeld sal betaal word, op voorwaarde dat die begroting nie oorskrei word nie daarna 
slegs met toestemming van die beheerliggaam. Indien kursusse wat deur die SAOU aangebied word en 
die kostes vir ’n nie-SAOU-lid meer is, sal die personeellid die addisionele bedrag inbetaal. 

13.10    Betalings aan plaasvervanger-personeel, bv. as iemand afwesig is 
13.10.1  Word slegs in noodsaaklike gevalle toegestaan. 
13.10.2  Indien slegs toesig vereis word, sal R200 ’n dag betaal word en as onderrig vereis word, sal                                    
 R300 per dag betaal word. 

13.11     Oortydbetaling aan werkers: 
     13.11.1  Werkers sal oortydbetaling ontvang soos ooreengekom. 
     13.11.2  ’n Loneregister moet aangehou word om sodanige addisionele vergoeding aan te toon. 
 
14.   KAMPE, TOERE EN UITSTAPPIES 
 
14.1 Voordat kampe, toere of uitstappies onderneem word, moet daar ‘n goed beplande inkomste- en 

uitgawestaat opgestel word en aan die Beheerliggaam voorgelê word vir goedkeuring (aanhangsel 18). 
14.2 Dit is die verantwoordelikheid van die organiseerder om die nodige toestemming vir toere, kampe of 

uitstappies te kry. 
14.3 Die bedrag betaalbaar deur elke leerder word bereken sodra die verwagte uitgawes bereken is en dit 

sluit vervoerkostes in. 
14.4 Indien daar leerders is wat kwalifiseer om op die toer, kamp of uitstappie te gaan, maar nie die uitgawes 

kan betaal nie, moet daar gepoog word om borge vir die kinders te kry. Alle gelde wat om hierdie rede 
ingesamel word, op welke wyse ookal, moet by die skool inbetaal word vir rekorddoeleindes. 

14.5 Die uitgawes (akkommodasie, etes en vervoer) van organiseerders, afrigters en toesighouers word deur 
die totale toer-, kamp- of uitstappiebegroting gedek. 

14.6 Personeel wat leerders na sport- of ander geleenthede vergesel, ontvang ‘n etetoelaag tot ‘n maksimum 
van R70 per dag. Indien volle etes voorsien word, soos tydens ’n toernooi, word slegs R50.00 per dag 
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betaal. Hierdie betalings is slegs geldig vir geleenthede waar die pesoneellid langer as 5 ure van die 
skool af is en geld dus nie vir middag-kompetisies, ens nie. 

14.7 Leerders mag slegs op kampe, toere of uitstappies gaan, indien die skoolfonds tot op datum betaal is, 
tensy hulle volledig deur ’n borg van fondse voorsien word. Dit geld ook vir die matriekafskeid, m.a.w as 
die leerder ’n borg het wat vir die matriekafskeid betaal. 

    
15.   VOORSKOTTE EN LENINGS 
 
15.1 Die skool gee onder geen omstandighede voorskotte of lenings aan onderwysers, studente,                  

    administratiewe personeel of werknemers nie. 
15.2 Die enigste geval waar ‘n voorskot wel op meriete oorweeg kan word, is in gevalle waar die  
           GDO vergoeding aan individue onderneem het, maar die betaling daarvan agterstallig is as gevolg van die     
           GDO se administrasie. Hierdie voorskotte word goedgekeur met dien verstande dat alle gelde voorgeskiet,  
           dadelik terugbetaalbaar word wanneer sodanige personeel die geld vanaf die GDO ontvang. Hierdie  
           voorskotte moet maandeliks deur die hoof bestuur, gekontroleer en opgevolg word. 
15.3 Die nodige dokumentasie moet voltooi word, alvorens enige gelde betaal mag word (aanhangsels  19.1 en  
  19.2). 
 
16.   BANKREKENING 

 
16.1 Die skool beskik oor een bankrekening wat bestaan uit ‘n Tjekrekening 
16.2 Die skool bestuur die sentrale skoolfonds deur middel van grootboekrekeninge op die Pastel program. 
16.3 Die grootboekrekeninge word geag as kostesentrums om so gepaardgaande debiete en krediete te 

konsolideer vir spesifieke sake, bv. toere, kampe of projekte. 
16.4 Onder geen omstandighede mag aparte rekeninge oopgemaak en bedryf word vir toerdoeleindes nie. Alle 

fondse moet deur die skoolfonds bestuur word. 
 
17.   BATEREGISTER 

 
17.1 ‘n Behoorlike bateregister moet van die skool se roerende en nie-roerende bates gehou word.  
17.2 Die bateregister moet oor die volgende afdelings beskik:  

17.2.1 Meubels: klaskamers 
17.2.2 Kantore: meubels en toerusting 
17.2.3 Mediasentrum 
17.2.4 Literatuur 
17.2.5 Aparatuur 
17.2.6 Programmatuur 
17.2.7 Rekenaarsentrum 
17.2.8 Sporttoerusting (vir elke sportsoort) 
17.2.9 Voertuie 
17.2.10 Tuingereedskap 
17.2.11 Handboeke 
17.2.12 Musiek-/klanktoerusting 
17.2.13 Hotelskool 
17.2.14 Kombuisvoorraad 

 
17.3 Voorraad word aangeteken op vasgestelde registers (aanhangsel 20.1, 20.2 en 20.3). 
17.4 Alle aankope, verkope en afskrywings van bates moet onmiddellik deur die finansiële beampte aan die  

Mediasentrumdame deurgegee word, ten einde die bateregister op te dateer. 
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17.4 Die datum van aankope of verkope, die bedrag waarvoor die item aangekoop of verkoop is en die 
hoeveelheid aangekoop of verkoop moet aangeteken word. Die bedrag moet aandui word en ook die 
datum 

17.5 Die opteken van items in die bateregister sal kwartaalliks gekontroleer word deur die finansiële  
komitee. 

17.6 Kapitaalitems aangekoop word as kapitaal beskou, in die balansstaat aangeteken en word afgeskryf 
wanneer so ooreengekom. 

17.7 Die bateregister is meer vir kontroledoeleindes as vir waardeverminderingsdoeleindes, waarvoor dit 
natuurlik ook gebruik word. 

17.8 Daar moet jaarliks ‘n voorraadopname gehou word en alle afskrywings (a.g.v. onbruikbaarheid, diefstal 
ens.) moet goedgekeur  en aangeteken word.  

 
18. VERHURING VAN BATES 
 
18.1 Uitverhuur van die skool se saal, lapa en Hotelskool mag net met toestemming van die  beheerliggaam 

 geskied. 
 Saal = R2 500,00 
 Lapa = R1 500,00 
 Hotelskool = R3 000,00 (Kombuis en ander kostes is apart en sal so bespreek word.) 
 Klubhuis = R2 500,00 

18.2 R500,00 addisionele breekskade sal gehef word, terugbetaalbaar indien geen skade. 
18.3 Slegs tafels en stoele is by die verhuring ingesluit. 
18.4  Enige ander bates van die skool wat uitverhuur word, moet deur die beheerliggaam goedgekeur  word 

 (velde, busse, ens.). 
18.5 Wanneer die bus uitgehuur word, sal die kostes R12,50 per km beloop. 
18.6 Vir nie-verpligte skoolaktiwiteite, toere of uitstappies sal die groot busse teen ’n loste van R8,00 per km 

 bereken word en vir die klein bussie teen R5,00 per km. 
 
19. PERSONEELLEDE WAT DIE SKOOL VERLAAT 
 
19.1  Die volgende bedrae (of geskenke ter waarde van die bedrag) word toegestaan: 
  1 jaar  - R200 
  2 jaar   - R300 
  3 jaar  - R400 
  4 jaar  - R500 
  5 jaar  - R700 
  6 jaar  - R800 
  7 – 9 jaar - R900 
  10 – 14 jaar - R1000 
  15 – 19 jaar - R1500 
  20+ jaar - R2000 
 
 

20.   BEKRAGTIGING 

 

Hierdie Finansiële Beleid word aanvaar en goedgekeur deur die Beheerliggaam van  

Hoërskool Riebeeckrand op hierdie ______ dag van _____________________ 20_____. 
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Hierdie beleid is onmiddellik van krag sodra die Beheerliggaam die beleid goedgekeur en onderteken het. 
 

BELEID GOEDGEKEUR DATUM 

VOORSITTER: 
BEHEERLIGGAAM 

   

SKOOLHOOF    

DISTRIK    

 
 

 


