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FINANSIËLE BELEID 
 
1. INLEIDING 

 

 Die Finansiële komitee van hierdie skool funksioneer onderhewig aan die bepalings van die SA Skolewet, 

Wet 84 van 1996, (hierna “die Skolewet”) en die Provinsiale Skolewet op Skoolonderwys van die Vrystaat en 

alle reëlmatige regulasies daaronder uitgevaardig. 

 Hierdie finansiële beleid het ten doel om praktiese uitvoering aan bogenoemde wette te gee en om die 

hantering van finansies en skooleiendom te orden. 

 

2. SAMESTELLING 

 

 Die Finansiële Komitee (FK) bestaan uit die Tesourier (Voorsitter van die komitee), Beheerliggaam 

Voorsitter, Finansiële Beampte, Skoolhoof, Adjunk Hoof en die Beheerliggaam Onder-Voorsitter. 

 Die Finansiële Beampte sal as sekretaris optree. 

 

3. FUNKSIONERING VAN DIE FINANSIËLE KOMITEE 

 

 Om jaarliks, voor 30 November, ŉ konsepbegroting vir die daaropvolgende jaar op te stel, aan die 

Beheerliggaam (BL) en ŉ ouervergadering voor te lê vir goedkeuring. 

 Om begrotingsbestuur sodanig toe te pas dat kontrole t.o.v. inkomste en uitgawes teenoor die begroting 

verantwoord kan word.  

 Om die maksimum bedrag van die kleinkas vas te stel (tans R1 500), asook die maksimum bedrag waarvoor 

daar uit die kleinkas aangekoop mag word (tans R500). 

 Om fondsinsamelingsprojekte te beheer in samewerking met die BL. 

 Om ten minste een keer per maand te vergader en ŉ bywoningsregister en notule van alle vergaderings te 

hou. 

 Om te verseker dat voldoende kontrole meganismes ten opsigte van inkomstes en uitgawes bestaan. 

 Om te verseker dat ŉ volledige Bateregister bygehou word. 

 Om te verseker dat alle bates wat skooleiendom is, behoorlik verseker is. 

 Om ŉ behoorlike register van alle toevoegings en afskrywings t.o.v. roerende en nie-roerende bates te hou 

met verslag aan die BL. 

 Om jaarliks voor 30 April die finansiële state, deur ŉ geregistreerde ouditeur, deur die BL aangewys, te laat 

ouditeer en die verslag aan die BL voor te lê. 

 Om jaarliks geouditeerde verslae aan die VS Onderwysdepartement voor te lê. 

 Om toe te sien dat enige subsidie, soos van tyd tot tyd deur die Departement van Onderwys toegeken, 

ingevorder word en aan alle vereistes deur hulle gestel, voldoen. 

 Om kwartaalliks finansiële state aan die BL beskikbaar te stel. 
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4. BEGROTINGSBESTUUR 

 

 Die FK stel jaarliks in oorleg met alle belangegroepe ŉ konsepbegroting op en lê dit voor 31 Oktober aan die 

BL voor. Die BL finaliseer die begroting en lê die begroting, tydens ŉ ouervergadering,  voor aan ouers vir 

goedkeuring. 

 Die voorsitter van die BL is verantwoordelik dat alle kennisgewings aan die ouers rakende 

begrotingsvergaderings betyds uitgestuur word volgens die voorskrifte vervat in die SA Skolewet. 

 Nadat die begroting deur die ouervergadering goedgekeur is, word dit deur die FK volgens die voorgeskrewe 

prosedure in bedryf gestel. 

 Die Finansiële Komitee Voorsitter word deur die skoolhoof benoem om, saam met die finansiële beampte, 

die uitgawes teenoor die begroting te monitor. 

 Elke opvoeder verantwoordelik vir ŉ begrotingsrekening en betrokke persoon moet ŉ afskrif van sy/haar 

goedgekeurde begroting kry. 

 Die BL bemagtig die Finansiële Komitee om aanpassings binne die totale begroting te maak om 

noodsaaklike uitgawes te delg. Sodanige wysigings moet binne die vereistes en mandaat deur die 

Ouervergadering gemaak word. Indien die begroting in beginsel wesenlik verander moet dit weer aan die 

ouers voorgelê word vir goedkeuring.  

 

5. HANTERINGSPROSEDURES VAN FINANSIES - INKOMSTE 

 

5.1 Prosedure vir ontvangste deur opvoeders 

 Aangesien onderriggelde inklusief van aard is, is ontvangstes deur opvoeders beperk tot inkomstes wat met 

fondsinsamelings verband hou. 

 Elke opvoeder ontvang jaarliks ŉ kwitansieboek waarin rekord gehou word van gelde wat deur die leerders 

inbetaal word. Kwitansieboeke kan van een jaar na ŉ volgende oorgedra word. 

 Foutiewe kwitansies moet gekanselleer word en die oorspronklike moet in die kwitansieboek bewaar word vir 

rekorddoeleindes. 

 Die skool finansiële beampte hou ŉ register vir die uit- en intekening van sodanige kwitansieboeke.  

 Alle ontvangste word daagliks tot en met kort pouse oorbetaal aan die finansiële- of administratiewe 

beampte (M Pieterse) en ŉ kwitansie vir die totaal word aan die opvoeder uitgereik. Die kwitansie moet vir 

ouditdoeleindes in die opvoeder se kwitansieboek geplak word. 

 Alle ontvangste wat R25 000 oorskrei moet dadelik gebank word anders moet minstens weekliks gebank 

word. 

 Die finansiële beampte stem die kwitansieboeke met die depositoboek ooreen op ŉ gereelde grondslag.  

 Geen ontvangste mag deur ŉ opvoeder in ŉ kas, klaskamer of andersins bewaar word nie – dit is vir eie 

risiko en sal van die opvoeder persoonlik verhaal word. 

 Alle ontvangste in die kluis bewaar sonder erkenning deur die finansiële beampte is vir die risiko van die 

opvoeder. 

 

5.2 Onderriggeld 

 ŉ Debiteurstelsel word deur die finansiële beampte bygehou. Hiervolgens word ŉ rekeningstaat aan ouers 

voor die einde van die maand uitgestuur. 

 Kwitansies word net vir kontant uitgereik en nie vir debietorder of internetbetalings nie. Op die kwitansie 

moet die wyse van betaling aangedui word. 

 Inbetalingstye word van tyd tot tyd deur die finansiële beampte se kantoor bepaal.  



 Inbetaling van gelde deur opvoeders geskied tot en met kort pouse en alle aanvrae van direkte inbetalings 

moet geskied tot en met tien uur die oggend anders word dit eers die volgende dag betaal. 

 Foutiewe kwitansies moet gekanselleer word en die oorspronklike moet in die kwitansieboek bewaar word vir 

rekorddoeleindes. 

 Alle ontvangste moet minstens weekliks deur die finansiële beampte gebank word.  

 Die finansiële beampte stem die kwitansieboeke met die depositoboek ooreen op ŉ gereelde grondslag.  

 Alle gelde moet in die skoolkluis toegesluit word totdat dit gebank word. 

 ŉ Lid van die Finansiële Komitee moet op ŉ steekproefbasis die depositoboek en kwitansieboeke nasien en 

met mekaar vergelyk. Dag- en kruisverwysings moet ook gekontroleer word. 

 Alle gelde, buiten die kleinkas gelde, in die kluis is die verantwoordelikheid van die finansiële beampte. 

 

5.3 Tydens funksies 

 Die FK stel verantwoordelike persone aan om gelde tydens funksies en fondsinsamelings te hanteer. 

 Alle fondsinsamelingsprojekte moet tydens die opstel van die begroting deur die BL goedgekeur word. 

 Alle gelde ontvang moet by die finansiële beampte of administratiewe beampte (soos van toepassing) 

inbetaal word en ŉ amptelike kwitansie moet aan die organiseerder uitgereik word. 

 Geen uitgawes word met kontant gedelg nie, maar slegs per elektroniese oordrag. 

 Voordat geld in die kluis gebêre word, moet dit getel word. By die tel van geld moet altyd meer as een 

persoon teenwoordig wees. 

 Die betrokke persone wat die geld getel het, moet dit as korrek sertifiseer. 

 

6. HANTERINGSPROSEDURES VAN FINANSIES - UITGAWES 

 

6.1 Aankope 

 

 Voordat enige uitgawes aangegaan word, moet die volgende vereistes met betrekking tot kwotasies 

nagekom word: 

o Onder R2 000 – geen kwotasie; 

o R2 000 – R15 000 – twee vooraf geskrewe kwotasies, indien moontlik. 

o R15 000 – R100 000 – drie vooraf geskrewe kwotasies, indien moontlik.  

o Alle bedrae bo R100 000 – verkryging van tenders volgens die tenderprosdures  soos uiteengesit in 

die aankope & voorkeurverkrygingsbeleid.  

 Enige twee van die skoolhoof, begrotingsbestuurder of tesourier mag ŉ kwotasie aanvaar. Indien die laagste 

kwotasie nie aanvaar word nie moet volledige redes verskaf word.  

 By die aanvraag van ‘n betaling moet die faktuur en kwotasie wat goedgekeur is saam met die ander 

kwotasies aangeheg word. 

 Die goedkoopste prys is nie altyd die deurslaggewende faktor nie maar ander faktore soos kwaliteit en 

dienslewering sal ook in ag geneem word met die selektering van ŉ kwotasie.   

 Geen personeel van die skool mag enige werk vir die skool teen addisionele vergoeding doen nie. 

 Indien kwotasies vanaf persone ontvang word wat verbonde is aan personeel van die skool, moet sodanige 

belange verklaar word. 

 Alle persone wat aankope doen moet ŉ bestelvorm by die skool se finansiële beampte aanvra en dit volledig 

invul. Die rekeningnommer van die betrokke grootboekrekening moet op die bestelvorm verskyn. Let wel dat 

onvolledige bestelvorms nie goedgekeur sal word nie. 

 Alle aankope moet deur die finansiële beampte of skoolhoof goedgekeur word om te verseker dat: 

o die uitgawe binne die goedgekeurde begroting val; 



o die uitgawe na die korrekte grootboekrekening geallokeer word 

o dat daar genoegsame kontantvloei bestaan vir die betaling van die uitgawe. 

 Vir goedkeuring moet die volledig voltooide bestelvorm saam met die betalings-aanvraag voorgelê word.  

 Die persoon wat die bestelling plaas mag, waar moontlik, nie ook die items in ontvangs neem nie, om 

behoorlike skeiding van pligte daar te kan stel.  

 Alle aanvraag vir kontant - moet minstens die vorige skooldag gedoen word. 

 Enige verwagte aankope wat die begroting oorskry moet eers aan die FK, finansiële beampte of skoolhoof 

voorgelê word vir goedkeuring. 

 Spesifieke tydgleuwe kan aan begrotingspos toegeken word en daar moet streng daarby gehou word. 

Uitgawes wat na die vasgestelde tydgleuf aangegaan word, mag geweier word. 

 Geen begrote bedrag of item in die begroting mag herskryf word na ŉ ander item/kategorie nie sonder die 

goedkeuring van die FK tydens ŉ amptelike vergadering nie. 

 

6.2 Toere en kampe 

 Vir alle begrote toere, kampe of uitstappies moet ŉ detail-begroting minstens drie weke voor die gebeure 

aan die bestuurspan van die skool voorgelê word. Binne een skoolweek na ŉ toer, kamp of uitstappie moet 

ŉ volledige inkomste- en uitgawestaat, met bewyse by die finansiële beampte ingelewer word. 

 Slegs toere, kampe en uitstappies wat reeds tydens die begroting ingedien is, mag plaasvind. 

 Toere word gedeeltelik deur die skool gesubsidieer soos tydens die begrotingsproses bepaal. Indien die 

verskil in uitgawes nie deur die betrokke ouers gedelg kan word nie, kan die toer nie plaasvind nie. 

 E-wallet kaarte van FNB word deur die finansiële beampte aan aktiwiteitshoofde uitgereik soos benodigvir 

toere en kampe.  Binne een skoolweek na ŉ toer, kamp of uitstappie moet ŉ volledige inkomste- en 

uitgawestaat, met bewyse asook die e-walelt kaart by die finansiële beampte ingelewer word. 

 In geval van enkele ouers wat nie die toergeld kan betaal nie, is dit die betrokke sporthoof se 

verantwoordelikheid om ŉ volledige skriftelike motivering vanaf die ouer te verkry, wat onder andere mag 

insluit: 

o  of die kind/ kinders van die gesin reeds by ander toere betrokke was of is; en 

o gedeeltelike kwytskelding van onderriggelde. 

 Indien daar fondse op die betrokke fondsrekening beskikbaar is kan ŉ tekort ten opsigte van toergelde 

daaruit verhaal word. Anders kan ŉ aanbeveling deur die bestuurspan aan die FK gemaak word. 

 Toergelde waarvoor ouers verantwoordelik is, is betaalbaar voordat die toer plaasvind. In uitsonderlike 

gevalle waar ŉ afbetalingsooreenkoms met ouers in die verband aangegaan is, sal toergelde saam met 

onderriggelde gehef word.   

 Alle gelde wat deur ‘n aktiwiteitshoof as borge ontvang is, moet  by die skool inbetaal word en in die 

borgeboek verantwoord word.  

 

6.3 Brandstof 

 ŉ Petrolkaart vir elke voertuig is tot die beskikking van die terreinbestuurder wat daarvoor verantwoordelik is 

dat die bussies vol brandstof is.  Gebruik van die skoolbussies moet deur die skoolhoof of adjunkhoof 

goedgekeur word. 

 ŉ Logboek vir elke voertuig moet na elke rit bygehou word en op ‘n steekproefbasis deur die skoolhoof 

gekontroleer word. Sleutels van die voertuie en logboeke word in die sekretaresse se kantoor gehou. 

 

 

 

 

 



 

 

 

7. HANTERING VAN ELEKTRONIESE BETALINGS 

 

7.1  Betalingsmagte 

 Alle betalings moet deur twee gemagtige persone via elektroniese fondsoordrag gemaak word. 

 Enige twee van die volgende persone word deur die Beheerliggaam gemagtig om elektroniese betalings te 

magtig: 

o Mnr J Kotze (Skoolhoof) 

o Adjunkhoof  (Begrotingsbestuurder) 

o Mev. L van Vuuren (Finansiële beampte). 

 

7.2  Betaling van rekeninge / krediteure 

 Die finansiële beampte ontvang rekeningstate vir kredietaankope gedurende die maand. 

 ŉ Instruksie vir elektroniese oorbetaling word deur die hoof of begrotingsbestuurder op die betalingsadvies/ 

faktuur aangedui. 

 Rekeninge moet voor of op die laaste dag van die maand vereffen word om rentes op agterstallige rekeninge 

te vermy. 

 Die finansiële beampte is daarvoor verantwoordelik om die nodige reëlings vir die betaling van rekeninge 

gedurende skoolvakansies te tref. 

 

8. KLEINKAS 

 Die Beheerliggaam magtig ŉ bedrag van R1 500 vir die bedryf van die kleinkas en ŉ maksimum uitbetaling 

van R500 per keer. 

 Die kleinkas word bedryf volgens die wisselende saldo metode. 

 Die kleinkas sal terugbetaal word teenoor duidelik verantwoordbare kwitansies soos versamel met 

kleinkasaankope. 

 Geen I.O.U mag uit kleinkas betaal word nie. 

 Die kleinkas moet in die kluis bewaar word wanneer nie in gebruik nie. 

 Slegs die skool sekretaresse (Marinda Hanekom) mag toegang tot die kleinkas hê. 

 Die skoolhoof of finansiële beampte moet alle kleinkasbewyse teken. 

 Die kleinkas moet maandeliks gebalanseer en gerekonsilieer word en deur die Voorsitter van die Finansiële 

Komitee of die finansiële beampte nagesien word. 

 

9. REKENKUNDIGE BELEID EN STELSEL 

 

 Die BL bepaal die rekenkundige stelsel wat die skool moet gebruik ooreenkomstig die behoeftes van die 

skool. 

 Rugsteun van die rekeningkundige stelsel moet elke week gedoen word. ŉ Kopie moet gereeld weg van die 

skoolperseel af bewaar word. 

 Daar sal gepoog word om vanaf Maart tot November van elke jaar ten minste twee maande se lopende 

verpligtinge in kontant beskikbaar te hê om voorsiening te maak vir uitgawes in Desember en Januarie 

wanneer geen of weinig onderriggelde ontvang word. 



 Indien dit blyk dat daar ŉ finansiële tekort gaan ontstaan vir die jaar, moet dit onmiddellik onder die 

Beheerliggaam se aandag gebring word vir oorweging en die daarstel van aksieplanne om die tekort aan te 

spreek. 

 Die finansiële komitee stel jaarliks ouditeure aan en verseker dat die skool se finansiële state jaarliks geoudit 

word. 

 

10. SKULDINVORDERINGSPROSEDURES 

 

 Skoolgelde word vasgestel deur die BL as deel van die afhandeling van die begroting. 

 Heffing van skoolgelde vind plaas deur maandelikse rekeningstate, wat ook agterstallige skoolgelde aandui. 

 Betaling van skoolgelde vind plaas d.m.v.: 

o Kontant 

o Internet oorbetaling 

 

 Kwytskeldings van onderriggelde: 

o Word hoofsaaklik aan die begin van die jaar deur die FK vasgestel. ŉ Voorgeskrewe prosedure t.o.v. keuring 

word gevolg: 

o Aansoeke vir kwytskelding of vermindering van skoolgelde moet op die voorgeskrewe vorm gedoen word. 

o Slegs die FK kan goedkeuring vir kwytskelding of vermindering van skoolgelde goedkeur. 

o Persone wat aansoek vir bg. gedoen het, se rekening sal met die goedgekeurde bedrag gekrediteer word. 

o Kwytskelding van skoolgeld kan net geskied vir toekomstige skoolgeld en ou skuld kan nie daarmee gedelg 

word nie. 

 Invordering van agterstallige gelde sal as volg hanteer word: 

o Indien ŉ rekening 30 dae of langer agterstallig is word die persoon telefonies en per e-pos gekontak deur ŉ 

persoon wat deur die BL aangestel is om die invorderings te behartig. 

o Indien ŉ rekening 90 dae agterstallig is, word die hele jaar se onderriggeld aan die gekose invorderaars/ 

prokureurs oorhandig. 

 In die geval van oorhandigings moet die finansiële beampte dit vir kennisname op ŉ vergadering aan die FK 

voorlê. 

 

11. BESTUUR VAN REKENINGE IN DIE GROOTBOEK 

 

 Aan die einde van ŉ jaar word rekeninge wat oorhandig is, verwyder van die algemene debiteure grootboek 

en oorgeplaas na ŉ kontrole rekening. 

 Hierdie rekening moet oorweeg word vir afskrywing as slegte skuld aan die einde van ŉ jaar. 

 Die algemene grootboek moet ten minste kwartaalliks deur die FK nagegaan word. 

  

12. BATEREGISTER EN VOORRAADLYS 

 

 Die beheer oor die voorraadlys en bateregister word waargeneem deur ŉ administratiewe beampte (M 

Pieterse). 

 Voorraadopnames moet jaarliks VOOR die einde van April afgehandel word. 

 Aankope van nie-verbruikbare voorraad met ŉ waarde minder as R5 000 word slegs op die voorraadlys 

aangeteken. 

 Alle aankope van nie-verbruikbare voorraad met ŉ waarde bo R5 000 moet behoorlik gedokumenteer word 

in die bateregister. Datum van aankoop, prys, serienommer en waarborgtyd moet verskaf word. 

 Die volgende afdelings moet ingesluit wees: 



o Grondslagfase 

o Kantoor- en Skooltoerusting 

o Sport- en Buitemuursetoerusting 

o L.O. 

o Meubels 

o Oudiovisueel 

o Tegnologie 

o Wetenskap 

o Faktotum en tuinimplemente 

o Musiek: instrumente en ander toerusting 

o R.O. 

o Rekenaartoerusting: Administratief 

o Rekenaartoerusting: Rekenaarlokaal 

o Naskoolsentrum 

o Voertuie 

o Geboue en terrein 

o Kuns 

 

 ŉ Volledige Voorraadlys en Bateregister moet na voorraadopname beskikbaar wees vir die voorsitter van die 

FK, wat d.m.v. steekproewe moet seker maak dat dit korrek is en nuwe aankope aangeteken is. 

 Afskrywings word na voorraadopname in April gedoen en ŉ volledige lys met skriftelike motiverings vir 

afskrywings moet aan die skoolhoof voorgelê word. 

 Enige tekorte moet skriftelik verklaar word deur die verantwoordelike persoon. 

 By die eerste BL-vergadering na afskrywing moet die skoolhoof ŉ lys van afskrywings voorlê. 

 Enige item wat in onbruik geraak het en nie meer nut het vir die skool nie, kan per tender verkoop word. Dit 

geld slegs vir skoolfonds aankope en nie vir voorraad of bates wat deur die departement van onderwys 

aangekoop is nie. 

 Bates wat deur Willem Postma OntwikkelingsTrust aangekoop word moet net op die voorraadlys van die 

skool verskyn. 

 

13. SALARISSE 

 

 Die volgende maandelikse aftrekkings moet gedoen word: 

o Werkloosheidsversekering; 

o Belastingaftrekkings; en 

o Ander gemagtigde aftrekkings soos deur die skoolhoof bepaal. 

 IRP5 /IB3 sertifikate moet aan die einde van Februarie aan die betrokke persone uitgereik word. 

 Geen lenings mag aan enige personeellid gemaak word nie. 

 Geen verlof wat nie geneem is nie, word aan personeel uitbetaal nie. 

 

14. REISKOSTE EN DAGGELDE 

 

14.1 REISKOSTE 

 Indien skoolvervoer nie beskikbaar is nie en personeel van privaat voertuie gebruik moet maak, kan kostes 

geëis word soos jaarliks belastingvry voorgeskryf word. 

 Geen reiskoste kan geëis word indien daggeld geëis is vir geleenthede binne die grense van die stad nie. 



 Indien ŉ personeellid die skool verteenwoordig kan hy/sy eis; wanneer ŉ ander instansie of vereniging 

verteenwoordig word en hierdie instansie vergoeding aanbied, kan geen eis ingestel word nie. 

 

 

14.2 DAGGELDE 

 Daggeld kan in die volgende omstandighede geëis word: 

o Enige amptelike skool buitemuurse aktiwiteit op’n Vrydagmiddag soos in diensboek beskryf, of op jaarlikse 

kalender aangebring. Aktiwiteite wat vir 3 ure of langer duur kwalifiseer vir halfdag toelae; 

o Enige amptelike skool buitemuurse aktiwiteite op ’n Saterdag of Sondag.  Wanneer ’n aktiwiteit 3 tot 5 ure 

duur word dit gereken as halfdag toelae en wanneer dit vir 5 of meer ure duur voldag; 

o Wanneer ’n skoolaktiwiteit dit vereis dat personeel tydens ’n toer of kamp moet oornag word dit gereken as 

’n voldag; 

o Sou ’n aktiwiteit bv. begin op die Vrydagmiddag, die leerders oorslaap en weer die Saterdag terugkeer is dit 

een en ’n halfdag; en 

o Die laaste punt onder “Reiskoste” geld. 

 

15. FONDSREKENINGE 

 

 Die volgende fondsrekeninge is in gebruik: 

 

VERLORE BOEKE 

RUGBY 

NETBAL 

SENIOR KOOR 

GR 7 GESKENK 

SWEM 

MEDIASENTRUM VERLORE BOEKE 

TENNIS 

MINI-TENNIS 

MINI-HOKKIE 

HULPFONDS KINDERS 

POSSIE MOSSIE GR 1  

JUNIOR KOOR 

VADER VISSER KOMMANDO 

RUGBYVELD/TERREIN/GEBOUE-FONDS 

OUERKOMITEEFONDS 

HUISWERK/DAGBOEKFONDS 

SKOOLKOERANTFONDS 

SKOOLBAADJIEFONDS 

PERSONEELFONDS 

PENNESAKKIE/STOELSAKKIEFONDS 

SDL FONDS 

KLEINKLASSIEFONDS 

POSSIEMARKFONDS 

 

 Fondse mag aangewend word vir die doel soos oorspronklik gespesifiseer 

 ŉ Oorskryding van die begroting op die spesifieke begrotingsitem kan uit die fondsrekening verhaal word. 



 

 

 

 

 

 

16.  WILLEM POSTMA DONATEURS TRUST (IT 020975/2014) 

  

Sien Aanhangsel A tot hierdie finansiële beleid vir die detail in verband met die Willem Postma Donateurs 

Trust. 

 

17.        DIE WILLEM POSTMA ONTWIKKELINGSTRUST 

  

Sien Aanhangsel B tot hierdie finansiële beleid vir die detail in verband met die Willem Postma 

Ontwikkelings Trust.  

 

18. ALGEMEEN 

 

 Hierdie beleid moet jaarliks deur die Voorsitter van die Finansiële Komitee nagegaan en hersien word waar 

nodig en dit aan die Beheerliggaam voorlê vir goedkeuring van die veranderings. 

 Hierdie beleid word beskou as voldoende te wees vir die hantering van finansiële aangeleenthede van die 

skool. Dit is deur die Finansiële Komitee nagegaan en aangepas waar nodig en is aan die Beheerliggaam 

voorgelê en dienooreenkomstig goedgekeur. 

 

 
 
 

Gelukkige kinders is vir ons belangrik 
 


