NG WES-KAAPLAND
VOORSKRIFTE VIR VERSLAE EN AMPTELIKE DOKUMENTE

Die doel van hierdie inligting is drieërlei.
- Eerstens dien dit as riglyn en hulp vir diegene wat verslae vir bv die moderamenvergadering moet
saamstel.
- Tweedens help dit diegene wat uiteindelik alle verslae moet saamvoeg in een groter dokument. Daarom is
die uitgangspunt dat so min as moontlik formatering in verslae gedoen word.
- Derdens help dit die sinode om ’n professionele standaard vir ons skriftelike kommunikasie daar te stel.

1. Papiergrootte: A4
Maak asb by Page Layout seker dat “letter” grootte nie gekies is nie.

2. Kantruimte: (Margins) 2cm bo, links en
regs (geskik vir weerskante fotostateer
en inbind); onder 1,5cm

3. Bladsynommering: Moenie nommer nie, asseblief. Ook geen “headers” of “footers” nie.
4. Lettertipe (“Font”): Calibri
5. Lettergrootte: 11 pt enkelspasiëring vir inhoud van teks
6. Verslagopskrif: = 14 PT EN ALLES HOOFLETTERS EN VETDRUK (“bold”)
7.

Hoofpuntopskrif: (1. of 2.) = 12 pt ALLES HOOFLETTERS EN VETDRUK

8. Subopskrif: (1.1 of 2.1) = 11 pt en HOOFLETTERS EN VETDRUK
9. Onder-subopskrif: 1.1.1 of 1.5.4 = 11 pt gewone letters en onderstreep
10. Aanbevelings in verslae: 10 pt gewone letters en bold behalwe opskrif (AANBEVELING) in
hoofletters.
11. Nommering: Probeer so ver moontlik nommering tot vyf vlakke beperk, bv 1.2.2.1.1
12. Nommering van besluite se onderafdelings: Moenie die paragraaf se nommering voortsit nie. Die
hele besluit is aan die een paragraaf gekoppel. Die volgende is ’n FOUTIEWE voorbeeld:
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’n Voorbeeld van die KORREKTE nommering:

13. Formatering:
13.1 Liniaal: Gebruik die liniaal om paragrawe te formateer.
Moet asb nie die spasiebalk (“Space bar”) gebruik om in T-formaat te tik of “enter” aan die einde
van elke reël druk nie. As die teks verander met proeflees, maak elke “enter” dit regtig moeilik vir
die proefleser wat spasies moet uitvee – en dan in elke opeenvolgende reël tot aan die einde van
die dokument daarmee moet aangaan.
Die T-formaat lyk só, met nommers links onder mekaar en teks na regs onder mekaar: (Gebruik
die Tab hiervoor. Plaas net die “tab” op die liniaal op die gekose plek en tik Ctrl+ T. Paragrawe
spring dan vanself in na die gewenste T-formaat en die liniaal lyk soos volg:

Nog ’n voorbeeld van die T-formaat:
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13.2 Formatering merkers: Dit help dikwels om die formatering merkers in dokumente aan te
skakel. Jy kan dit ook onder “Paragraph” kry – klik op die “¶”simbool. Dié simbool dui die einde van
paragrawe aan.

14. Spasies: Na ’n punt tussen twee sinne kom net een spasie.
15. Vaste gat (“Non-breaking space”): As jy nie wil hê dat ’n woord agterbly of ’n groep syfer geskei
word nie, gebruik ’n vaste gat met Ctrl + Shift + Spasiebalk. Dit lyk soos ’n grade-tekentjie:

Die vaste koppelteken gebruik ons bv sodat “e-pos” altyd een woord is en die “e” nie in ’n vorige
reël agterbly nie. Gebruik Ctrl + Shift + strepie hiervoor.
16. Kolomformaat: Gebruik asb ’n vol A4-formaat.
17. GEEN koppeltekens aan die einde van reëls om woorde af te kap (“hyphenation”) word gebruik nie.
18. Verslae word in Word (bv Word 2016 of Word.docx (Word 2007-2010) opgestel, met Word.doc
(Word 97-2003) as die oudste aanvaarbare weergawe.
19. Beperk enige formatering so ver moontlik om die finale samestelling van verslae te vergemaklik.
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