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Finansiële beleid 

[Opsomming van reglemente, riglyne, prosedures en reëlings 
ten opsigte van die Sinode se finansies en administrasie soos van toepassing 

op PSD’s, personeel, diensgroepe en taakspanne] 
 

 
 

Deel 1:  Die Bybel 

1 DIE BYBEL 

1.1 As dienaars van Jesus Christus gaan dit vir die Sinode om selfs meer as King IV se mooi beginsels.  
As liggaam van Christus is ons onderling aan mekaar gebind.  Die Sinode (as kerk van die Here 
Jesus Christus) se etiese basis is gegrond in die Woord van God. Ons het ’n gedeelde 
Koninkryksvisie. 

1.2 ’n Verantwoordelike finansiële bestuursbeleid hou onder andere in dat alle transaksies aan die 
onderstaande waardes en vereistes voldoen. [Die woorde in skuinsdruk is die waarde/vereiste. 
Die vragies is bloot ter illustrasie van wat die waarde/vereiste onder andere moontlik kan inhou.] 

a. Deursigtigheid:  Is die diensgroep of taakspan bewus van die inkomste / uitgawe?  Is 
buitengewone inkomste / uitgawes met die diensgroep of taakspan se medewete ontvang of 
bestee?  Is die donateur se geld aangewend vir die doel waarvoor dit gegee is? 

b. Verantwoordelikheid:  Was daar kwotasies van verskillende diensverskaffers?  Is die prys 
realisties en verantwoordbaar? Is die aankoop (in die lig van soveel armoede in Suid-Afrika) 
werklik nodig? 

c. Aanspreeklikheid:  Het die diensgroep of taakspan ’n ingeligte besluit oor die betrokke 
transaksie geneem.  Is die bestuur bereid om aanspreeklikheid te aanvaar vir die besluit? 

d. Rentmeesterskap:  Getuig die transaksie van goeie rentmeesterskap? Getuig die verkryging 
en aanwending van die fondse van die diensgroep of taakspan se groot verantwoordelikheid 
teenoor die Here en die uitbreiding van Sy Koninkryk?  

e. Onderlinge verbondenheid:  Is dit moontlik om fasiliteite of bates te deel met ander 
diensgroepe of taakspanne?  Watter hulpbronne kan gesamentlike benut word?  

f. Skoon oudit:  Voldoen die transaksie aan al die vereistes om te verseker dat die Sinode 
uiteindelik ’n ongekwalifiseerde ouditverslag kan ontvang? 

g. Statutêre vereistes:  Voldoen die transaksie aan alle statutêre vereistes? 
 

Deel 2:  Die Reglemente 

2 REGLEMENTE 

2.1 Reglement 39 (NG Kerk in SA, 2019) 

2.1.1 Reglement 39: 2 beskryf die roeping van die STFA as volg:  “Die taakspan se roeping is om die 
kerk op ’n pad van verantwoordelike Bybelse rentmeesterskap te lei.” 

2.1.2 Reglement 39 lys onder andere ook die volgende take vir die STFA: 

5.7 Die finansiële beplanning en strategie van die sinode.  
5.8 Die bestuur van die sinode se fondse sodat die roeping van die sinode prioriteit geniet.  
5.9 Die bestuur van die sinode se fondse sodat gemeentes, diensgroepe en taakspanne in 

staat gestel word om hulle roeping uit te leef. 

2.1.3 Reglement 39 beskryf die STFA se bevoegdheid as volg: 

6.1 Die taakspan bestuur (verhuring ingesluit) namens die moderamen die bates van die 
Nederduitse Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika, behalwe in daardie gevalle waarin die 
sinode/moderamen van tyd tot tyd die bestuursbevoegdheid aan enige spesifieke 



FINANSIËLE BELEID – 23 OKTOBER 2020  |  3 

 
 

taakspan/diensgroep mag oordra vir die uitvoering van enige bepaalde taak of ten 
opsigte van enige inrigting, instituut of tehuis. 

2.1.4 Reglement 39 het ook ’n paar belangrike beginsels ten opsigte van die administrasie van die 
Sinode se finansies.  Let veral op Reglement 39: 9.4 oor die STFA se beslissingsmag. 

9.2 Vir die administrasie van die verskillende fondse moet elke fonds wat in die sinodale 
kantore geadministreer word, jaarliks ’n bedrag as administratiewe fooi bydra volgens 
’n persentasie soos deur die STFA bepaal.  

9.3 Vir buitengewone uitgawes van diensgroepe en taakspanne, soos bonusse, geskenke, 
voorskotte en lenings uit enige sinodale fondse, moet die toestemming van STFA vooraf 
verkry word.  

9.4 In gevalle waar daar onduidelikheid heers of verskille is oor die regsgeldigheid van enige 
eise of rekeninge van die sinodale administrasie en/of taakspanne en diensgroepe, beslis 
die STFA.  

 

2.2 Reglement 54 (NG Kerk in SA, 2019) 

4. SINODALE FONDSE  
4.1 Die Sinode administreer al die fondse waaroor hy beskik deur die Sinodale Taakspan vir 

Finansies en Administrasie (STFA).  
4.4 Finansiële Bestuur  
4.4.1 Die sinode se finansies word volgens ’n inkomstebepaalde-begroting, in 

ooreenstemming met die sinode en moderamen se prioriteite, tussen die verskillende 
diensgroepe/taakspanne verdeel. ’n Diensgroep/taakspan se uitgawes mag nie die 
toegekende deel van die begroting oorskry nie.  

4.4.2 ’n Diensgroep se oorskot (of tekort) in ’n finansiële jaar word na die volgende 
finansiële jaar oorgedra. 

4.4.3 Diensgroepe/taakspanne kan uit die opbrengs van reserwes/trustfondse wat aan 
hulle toegewys is, die begroting aanvul nadat genoegsame voorsiening vir 
kapitaalgroei gemaak is en die STFA-hulle toestemming gegee het. 

 

Deel 3:  Woordomskrywings 
 

3 WOORDOMSKRYWINGS 

Woorde wat by woordomskrywings verduidelik word, word in die res van die beleid in 
HOOFLETTERS aangedui ten einde die leser te herinner dat die woord hier beskryf word. 
 

3.1 AANVRAER:  Die AANVRAER is gemagtigde persoon wat ’n betalingsaanvraag voltooi. 

 

3.2 AFDELINGS:  Die NG Kerk in SA het taakspanne, diensgroepe, projekspanne, gesamentlike 
bedieninge, trusts, verenigings, maatskappye, vennootskappe, sentrums, moderatuur, 
moderamen, rade, kuratorium en spanne.  Ten einde onnodige herhaling te vermy, gebruik 
hierdie beleid die woord “AFDELING” om enige van hierdie organe aan te dui. Die 
“AFDELINGSHOOF” kan na gelang van omstandighede die voorsitter, die Predikant in Sinodale 
Diens, die diensgroepkoördineerder of die bestuurder wees. 
 

3.3 BEKRAGTIGER:  Die BEKRAGTIGER is die AFDELINGSHOOF of iemand anders wat per notule 
gemagtig is om ’n betalingsversoek te bekragtig nadat die AANVRAER dit voltooi het. 

 

3.4 NG KERK IN SA:  Die NG Kerk in die Wes-Kaap se amptelike naam is die “Nederduitse 
Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika”.  Daar is alternatiewe noemname:  Wes-Kaap Sinode, Sinode 
van Wes-Kaapland, NG Kerk in Wes-Kaapland.   
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3.4.1 Die amptelike naam (“Nederduitse Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika”) moet deurgaans op 
vorms en kontrakte gebruik word.  Asseblief nie:  NGK nie!  (Dit is ’n vonkprop).  Waak veral 
daarteen om beide die volle name én die noemnaam te gebruik.  Ons is nie die Nederduitse 
Gereformeerde Kerk / Sinode van Wes-Kaapland nie.  Die gemiddelde leser (Jan Publiek) 
verstaan dan dat die NG KERK IN SA die Algemene Sinode se naam is en dat die tweede deel 
die Wes-Kaap se naam is.   

3.4.2 Die Algemene Sinode is net die “Nederduitse Gereformeerde Kerk”.  Wes-Kaap het sedert sy 
stigting in 1824 die Nederduitse Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika gebly.   

3.4.3 Posadres:  Privaatsak X8, Bellville, 7535 
Straatadres:  NG Kerksentrum, De Langestraat 5, Bellville, 7530 

3.4.4 Inkomstebelastingverwysingsnommer:  9058 006 173 

3.4.5 BTW-nommer:  4750 105 126 

3.4.6 Ons amptelike geregistreerde logo: Ons gebruikslogo sedert 2015: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4.7 Laai die logo vir gebruik hier af:  https://www.kerkargief.co.za/nuus/#Logo 

3.4.8 Laai die nuutste Kerkorde (2019) hier af:  https://kerkargief.co.za/doks/acta/WK_KO_2019.pdf  

 

3.5 Die beleid verwys na spesifieke poste. Die poste word tans deur die volgende personeel beklee. 
Die beleid gebruik die titel soos in die grys skuinsdruk. 

3.5.1 Saakgelastigde 
Bossie Minnaar | 021 957 7104 | 083 270 5211 | bossie@kaapkerk.co.za 

3.5.2 Alle versoeke om betalings  
Bestuurder: Finansies [finansiële bestuurder] 
Annerina Viljoen | 021 957 7108 | aviljoen@kaapkerk.co.za 

3.5.3 Alle versoeke om joernaalinskrywings, salarisverwante sake en verlof 
Rekenmeester: Salarisse, Studielenings en Pensioene [salaris rekenmeester] 
Ingrid van Eck – 021 957 7107 – ivaneck@kaapkerk.co.za  

3.5.4 Alle bewyse van inbetalings  
Rekenkundige beampte 
Danelle Jordaan – 021 957 7111 | finadmin@kaapkerk.co.za  

3.5.5 Alle menslike hulpbronsake (behalwe verlof) 
Hulpbronne (Diensverhoudinge, Eiendom, Versekering) [Hulpbronbeampte] 
Elmien Theron | 021 957 7104 | ngkadmin@kaapkerk.co.za 

 

Deel 4:  Betalings 

4 BEGROTING 

4.1 Elke AFDELING moet ’n gedetailleerde begroting hê.  Versoeke om betalings word deur die 
finansiële bestuurder gekontroleer aan die hand van die betrokke AFDELING se begroting.  Die 
begroting moet by die finansiële bestuurder ingedien word voor die aanvang van die nuwe 
finansiële jaar (1 Maart).   

  

https://www.kerkargief.co.za/nuus/#Logo
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4.2 Die notule waarin die betrokke AFDELING se begroting goedgekeur is, moet aan die begroting 
geheg word.   

4.3 Nuwe of buitengewone items (dit is items waarvoor nie begroot is nie) moet van ’n notulebesluit 
van die AFDELING vergesel word.   

4.4 ’n Skriftelike verklaring (e-pos) van die gevolmagtigde persoon van die betrokke AFDELING se 
uitvoerende komitee of dagbestuur dat die saak bespreek is, sal ook aanvaar word. 

4.5 Kapitale projekte (eiendomme, voertuie) moet vooraf deur die Sinodale Taakspan vir Finansies en 
Administrasie (waar van toepassing in oorleg met die Moderamen en die Sinodale Taakspan vir 
Eiendomme) goedgekeur word.  [Die Saakgelastigde is in elk geval die persoon wat alle amptelike 
dokumente moet teken.] 

5 BETALINGSDAE 

5.1 Betalings geskied op Dinsdae en Vrydae, behalwe as die laaste betaaldag van die maand op enige 
van die twee dae val, dan sal betalings op die voorafgaande werksdag gedoen word. 

5.2 Alle betalings moet reeds teen Maandag of Donderdag by die finansiële bestuurder ingedien 
wees. Laat eise sal oorstaan tot die volgende betaaldag.   

5.3 Geen betalings sal op ander dae gedoen word nie.   

 

Uiters dringende betalings sal met die nodige diskresie en met die goedkeuring 
van die Saakgelastigde hanteer word, anders staan dit ook oor.  

 

5.4 Betalings sal slegs oorweeg word as die BETALINGSVERSOEK korrek voltooi is. 

5.5 Werknemers het soms eise wat hulle as individu moes aangaan vir werkverwante uitgawes.  
Hierdie eise kan een keer per maand ingedien word vir uitbetaling.  Weens die hoë bankkoste kan 
klein bedrae nie op ’n gereelde basis aan personeel terugbetaal word nie. 

5.6 Alle opdragte, versoeke of verduidelikings moet skriftelik wees – ’n notule, ’n getekende verslag 
of ’n e-pos.   

 

Wanneer die boeke geoudit word, is die rekenkundige beampte baie blootgestel as 
sy moet verklaar: “Sannie het gesê ek moet so maak...”.  Sannie moet die opdrag, 
versoek of verduideliking skriftelik gee.  Dit geld beide vir versoeke om uitbetalings 
én vir riglyne oor die aanwending van deposito’s. 

 

6 BETALINGSVERSOEKE 

Hierdie beleid bevat prosedures ten opsigte van die aanvraag van betalings. Betalings is 
“elektroniese betalings” (EFT’s).  Tjeks is uitfaseer. 

6.1 Slegs ’n voorafgemagtigde AANVRAER en BEKRAGTIGER by ’n AFDELING kan ’n betalingsversoek 
teken.  Hierdie voorafgemagtigde persone moet per notulebesluit bekragtig wees, welke notule in 
die finansiële bestuurder se besit moet wees. 

6.1.1 Die finansiële bestuurder moet so gou moontlik skriftelik in kennis gestel word van die 
delegering van tekenmagte tydens die afwesigheid (byvoorbeeld vanweë bedankings, tydens 
verlof, sinodesittings of wat ook al) van die AFDELING se AANVRAER en/of BEKRAGTIGER.  

6.1.2 Die getekende notule van die besluit moet die skriftelike kennisgewing vergesel.  

6.2 Elke betalingsversoek moet die korrekte GROOTBOEKNOMMER bevat.  Geen betalings is moontlik 
waar die GROOTBOEKNOMMER nie korrek aangebring is nie. 

6.3 BTW kan slegs op oorspronklike belastingfakture teruggeëis word.  

6.4 Vir aankope van rekenaars, -programmatuur en verwante toerusting moet eers ’n kwotasie verkry 
word.  
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6.5 Alle bankrekeningnommers moet geverifieer word 

6.6 ’n Betalingsversoek moet die volgende bevat: 

6.6.1 BEGUNSTIGDE: 

6.6.1.1 Die BEGUNSTIGDE is die persoon wat die uitgawe aangegaan het en daarom ŉ 
terugbetaling eis, of die persoon of instelling wat ŉ diens of produk aan die AFDELING wat 
die aanvraag doen, gelewer het en nou die NG KERK IN SA daarvoor faktureer.  

6.6.1.2 Besonderhede oor die persoon word op die betalingsversoek ingevul.  

6.6.1.3 Die AANVRAER (behoorlik gemagtig) teken die betalingsversoek.  Deur te teken, verklaar 
die AANVRAER dat  

6.6.1.3.1 die uitgawes in diens van die NG KERK IN SA aangegaan is en dat die stawende 
bewysstukke aangeheg is.  

6.6.2 AANVRAER: 

6.6.2.1 Die aanvraer is die persoon wat die vorm invul.  

6.6.2.2 Besonderhede oor die persoon word op betalingsversoek ingevul.  

6.6.2.3 Deur die betalingsversoek te teken, verklaar die AANVRAER dat  

6.6.2.3.1 die betrokke uitgawe binne die begroting van die AFDELING is of behoorlik per 
notulebesluit gemagtig is; 

6.6.2.3.2 die volledige korrekte inligting verstrek is; 

6.6.2.3.3 die stawende bewysstukke aangeheg is en met die betalingsversoek ooreenstem en 

6.6.2.3.4 die grootboeknommer gekontroleer is en korrek is. 

6.6.2.4 In die geval van personeel, is die AANVRAER iemand anders as die BEGUNSTIGDE.  

6.6.3 BEKRAGTIGER: 

6.6.3.1 Die BEKRAGTIGER is die AFDELINGSHOOF of iemand anders wat per notule gemagtig is om 
’n betalingsversoek te bekragtig. 

6.6.3.2 Besonderhede oor die persoon wat gemagtig is om die versoek goed te keur, word op die 
aanvraag ingevul. Die persoon in die AFDELING wat die betalingsversoek goedkeur, keur 
goed dat die betrokke uitgawe aangegaan is in die uitvoering van die funksies van die 
AFDELING.  

6.6.3.3 Deur die betalingsversoek te teken, verklaar die BEKRAGTIGER dat  

6.6.3.3.1 die betrokke uitgawe binne die begroting van die AFDELING is of behoorlik per 
notulebesluit gemagtig is; 

6.6.3.3.2 die volledige korrekte inligting verstrek is; 

6.6.3.3.3 dat die stawende bewysstukke aangeheg is en met die betalingsversoek ooreenstem en 

6.6.3.3.4 dat die grootboeknommer gekontroleer is en korrek is. 

6.6.3.4 In die geval van personeel, is die persoon wat magtig iemand anders as die begunstigde.  
 

Moenie sommer net teken nie.   
’n Betalingsaanvraag wat foutiewe inligting bevat, maar behoorlik onderteken is, 
kan dien as ’n bewysstuk van ’n poging tot bedrog! 
Fraud – A knowing misrepresentation of the truth or concealment of a material 
fact to induce another to act to his or her detriment or the unlawful intentional 
misrepresentation of a statement or fact to cause prejudice or potential prejudice. 
Internal Fraud/ Occupational fraud - Internal fraud, also called occupational 
fraud, can be defined as: “the use of one’s occupation for personal enrichment 
through the deliberate misuse or misapplication of the organization’s resources or 
assets. 
Forgery - Forgery consists of unlawfully and intentionally making a false document 
to the actual or potential prejudice of another. 
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Uttering - Uttering consists of unlawfully and intentionally passing off a false 
document (forged) to the actual or potential prejudice of another; 

 

6.6.4 GROOTBOEKNOMMER:  

6.6.4.1 Die korrekte grootboekrekening moet op die betalingsversoek verskyn 

6.6.5 FAKTUUR:  
Die volgende informasie moet op die faktuur wees:  

6.6.5.1 ’n Nota dat dit ŉ faktuur of belastingfaktuur is.  

6.6.5.2 Die verskaffer se naam, adres en BTW registrasienommer in geval van ŉ belastingfaktuur.  

6.6.5.3 Die faktuur moet aan die “NG Kerk in SA” of die “Nederduitse Gereformeerde Kerk in Suid-
Afrika” uitgemaak wees. 

6.6.5.4 Die volle adres en BTW registrasienommer van die NG Kerk in Suid-Afrika: 
Adres:  NG Kerk in SA,  Privaatsak X8, Bellville, 7535 
BTW-nommer:  4750 105 126 

6.6.5.5 Die faktuur moet ’n faktuurnommer hê en gedateer wees. 

6.6.5.6 Die faktuur moet ŉ beskrywing van die goedere bevat sowel as die hoeveelheid. 

6.6.5.7 Die faktuur moet die waarde van die goedere en die waarde van die belasting (BTW) 
aantoon.  

6.6.6 BANKBESONDERHEDE: 

6.6.6.1 Die bankbesonderhede op die aanvraag moet bevestig word met ’n gestempelde bankstaat 
van die gemeente of verskaffer. 

6.6.6.2 Betalings aan individue moet vergesel word met ’n afskrif van die individu se 
identiteitsdokument of identiteitskaart.  

 

Die Ouditkomitee en die ouditeur vereis dat die finansiële bestuurder alle 
bankrekeninge kontroleer.  Dit kan slegs gedoen word met ’n identiteitsnommer.  

 

Daar kan nie net aangeneem word dat die bankbesonderhede van ’n individu 
reeds op die stelsel is nie.  Vir oudit doeleindes is dit baie belangrik dat die 
bankrekeningnommer op die betalingsversoek moet verskyn. 
Ons stuur nie outomaties bewys van betalings aan individue nie.  Die koste is 
doodeenvoudig net te hoog.  Indien ’n AFDELING ’n bewys van betaling benodig, 
moet dit baie duidelik die betalingsversoek staan. 

 

6.7 Vaste maandelikse betalings 

6.7.1 Vaste maandelikse uitgawes kan of per debietorder of per maandelikse staat betaal word.  
Hierdie betalings vereis nie ’n betalingsaanvraag nie, maar word beperk tot: 

6.7.1.1 Telkom (telefoonrekening) 

6.7.1.2 Stad Kaapstad (munisipale rekeninge) 

6.7.1.3 MWeb (Argief se internet) 

6.7.1.4 Amazon (Argief se databerging) 

6.7.1.5 Vox (NG Kerksentrum se internet) 

6.7.1.6 Oxbow (Telefone en kopieerders) 

6.7.2 AFDELINGS wat ’n nuwe maandelikse verbintenis met ’n instansie aangaan, moet ’n skriftelike 
ooreenkoms in dié verband aan die finansiële bestuurder  voorsien. 

6.8 Diverse betalings bepalings 

6.8.1 As gevolg van moontlike belastingimplikasies moet ’n betalingsversoek ten opsigte van 
vergoeding aan die salaris rekenmeester gestuur word.  Hierdie vergoeding aan personeel is 
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byvoorbeeld eise ten opsigte van reis- en kommunikasie-uitgawes en addisionele vergoeding 
soos honorariums. 

6.8.2 Maak seker dat ’n betalingsversoek nie dubbeld aan die finansies kantoor gestuur word nie.  
Daar word baie betalings hier hanteer, ons kan nie kontroleer of taakspanne/diensgroepe 
aanvrae dubbeld deurstuur nie.  Indien dit dubbeld deurgestuur en betaal word, sal dit die 
betrokke taakspan/diensgroep se eie verantwoordelikheid wees om die geld weer terug te kry. 

6.8.3 Die beskrywing op die betalingsversoek moet ooreenstem met die aangehegte faktuur. 

6.8.4 Wanneer daar ’n spesiale reëling rondom ’n betaling moet gebeur, sit dit asseblief duidelik in 
die e-pos uiteen. 

7 JOERNALE 

Hierdie beleid bepaal wanneer ŉ joernaaltransaksie toelaatbaar is en die vereistes waaraan 
voldoen moet word wanneer ŉ joernaalversoek voltooi word.  

7.1 Die doel van grootboekjoernale is uiteenlopend van aard. Joernale word onder andere gedoen om 
die volgende redes:  

7.1.1 Oorplasing van fondse tussen afdelings. 

7.1.2 Jaareindprosedures, byvoorbeeld voorsiening van waardevermindering. 

7.1.3 Her-allokering van uitgawes. 

7.1.4 Regstelling van foutiewe te boekstellings. 

7.1.5 Verdeling van uitgawes (waar meer as een afdeling deel in ’n betrokke uitgawe). 

7.2 Alle joernaaltransaksies moet behoorlik gemagtig word deur die AFDELING se betrokke 
AANVRAER en BEKRAGTIGER (soos vir BETALINGSVERSOEKE). 

7.3 Die korrekte uiteensetting van die GROOTBOEKNOMMERS en ’n verduideliking van waarom die 
joernaal versoek is, moet verskaf word.   

7.4 Die datum waarop die joernaal in die boeke moet verskyn, moet duidelik vermeld word.   

7.5 Versoeke vir joernaaltransaksies moet in alle gevalle baie duidelik gemotiveer word. In alle gevalle 
waar versoek word dat uitgawes her-allokeer moet word, moet die detail van die oorsprong van 
die aanvanklike transaksies by die joernaalversoek aangeheg word.  

7.6 Joernaal boekstawing geskied teen die einde van ’n maand of reg aan begin van die volgende 
maand vir die vorige maand, tensy anders versoek.   

 

8 GEVOLMAGTIGDES 

8.1 Elke AFDELING moet die finansiële bestuurder  jaarliks skriftelik voorsien van die name van die 
betrokke AFDELING gevolmagtigde AANVRAER(s) en BEKRAGTIGER(s). 

8.2 Hierdie kennisgewing moet vergesel wees van ’n notulebesluit en ’n proefhandtekening van die 
betrokke gevolmagtigde persone.  

8.3 Die Sinodale Taakspan vir Finansies en Administrasie beveel ten sterkste aan dat die 
gevolmagtigde BEKRAGTIGER(s) beperk word tot die Predikant in Sinodale Diens en die voorsitter 
van die diensgroep of taakspan (AFDELING).  

9 INBETALINGS 

Hierdie beleid bevat die NG KERK IN SA en die Wet op Wissels en Verhandelbare Dokumente se 
reëls en regulasies ten opsigte van regstreekse inbetalings op die bankrekening.  

9.1 Regstreekse inbetalings op die bankrekening. 

9.1.1 Wanneer deposito’s in ’n bankrekening van die NG KERK IN SA gemaak word (hetsy in die 
bankrekening wat aan die AFDELING toegeken is, of in die algemene rekening van die NG KERK 
IN SA), is dit die betrokke AFDELING se verantwoordelikheid om die nodige bewyse te verkry.  

9.1.2 Hierdie bewyse moet aan die rekenkundige beampte voorsien word.   
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9.1.3 Voorsien ook die volledige besonderhede vir die allokasie van die bedrag.  Die volgende 
inligting word verlang:  

9.1.3.1 Datum van deposito,  

9.1.3.2 bedrag,  

9.1.3.3 deponeerder en  

9.1.3.4 GROOTBOEKNOMMER.  

9.1.4 Al is daar nie 'n fisiese bewys (faks of e-pos) nie, moet die AFDELING nog steeds bogenoemde 
besonderhede aan die rekenkundige beampte verskaf.   

9.1.5 Dit is veral ook van toepassing op ontvangstes vanuit die buiteland. 

9.1.5.1 Buitelandse betalings moet vergesel word van ’n volledig ingevulde buitelandse transaksie 
aanvraagvorm, tesame met die nodige dokumentasie soos van tyd tot tyd deur die 
Reserwebank versoek. 

9.1.6 Die allokasie van die inbetaling kan nie mondelings aan die rekenkundige beampte voorsien 
word nie.  Wanneer dit mondelings gedoen word, skep dit probleme gedurende die jaarlikse 
oudit.   

9.1.7 Die nodige bewyse moet die kantoor bereik voor die einde van die betrokke maand, tesame 
met die nodige GROOTBOEKNOMMER.  

 

Indien die afdeling nie die betrokke inligting kan voorsien nie en die 
REKENKUNDIGE BEAMPTE die inligting by die bank moet kry, sal die bankkoste 
verbonde aan die navraag na die betrokke AFDELING geallokeer word. 

 

10 DONASIES 

10.1 Buitengewone bedrae (skenkings, borgskappe of erflatings) moet spesifiek genotuleer word met 
beide die skenker se besonderhede en die aanduiding waarvoor die geld aangewend moet word.   

10.2 Waar die skenker aandring op anonimiteit, kan dit anoniem genotuleer word.  Die finansiële 
bestuurder of die saakgelastigde moet egter die volle besonderhede ontvang en sal verplig wees 
om die inligting bekend te maak, sou dit deur die Inkomstediens of ander statutêre liggame vereis 
word. 

10.3 Dit geld ook vir skenkings in natura (voertuie, eiendom en borgskappe). 

11 DEUROFFERS 

11.1 Diensgroepe mag onder geen omstandighede deuroffers anders aanwend as waarvoor dit 
ingesamel is nie.  Dit is die NG KERK IN SA se ereplig om toe te sien dat deuroffers wat deur ’n 
gemeente vir ’n spesifieke saak ingesamel is, presies aan daardie saak sal gaan.   

11.2 Daar is nie ’n algemene deuroffer vir ’n diensgroep in geheel nie.  Die twaalf verpligte deuroffers 
is vir spesifieke sake en mag slegs vir daardie sake aangewend word.   
 

Die volgende dien as voorbeelde – sonder enige suggestie dat dit na werklike 
misbruike van die spesifieke diensgroepe verwys: 
As ’n deuroffer vir die “Bediening aan die Jode” opgeneem is en oorbetaal is, kan 
die KGA nie die deuroffer vir die nood in “Msinga” aanwend of die KGA (as 
diensgroep) se algemene personeeluitgawes daarmee diens nie. Die deuroffer vir 
die “Bediening aan die Jode” mag wel vir die personeel se koste in diens van die 
“Bediening aan die Jode” aangewend word. 
Communitas kan nie deuroffers vir “Studentebearbeiding” of “Jeug” gelykop 
verdeel tussen al die taakspanne binne die Diensgroep vir Gemeentebegeleiding 
nie.  Die Vroue- en Predikante- Taakspanne kan nie deel in deuroffers vir die Jeug 
nie – al bedien predikante die jeug en al is vroue intens betrokke by die jeug. 
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Salarisse 
 

12 SALARISWYSIGINGS 

12.1 Grootboeknommers vir salarisse 

12.1.1 Slegs die salariskantoor (salaris rekenmeester) mag die volgende reeks grootboeknommers 
gebruik:  3000-3003, 3005, 3007-3014.   

12.1.2 Dit beteken dat 3004 (honoraria) en 3006 (tydelike salarisse) beskikbaar is vir AFDELINGS se eie 
gebruik. 

12.2 Die salaris rekenmeester moet salariswysigings teen die tiende van elke maand vir die betrokke 
maand ontvang en dit moet die nodige goedkeuring bevat soos deur Sinodale Taakspan vir 
Diensverhoudinge of die hulpbronbestuurder bepaal.  

 

Die rede vir die vroeë datum: die salariskantoor moet fondse van beleggingshuise 
aanvra ’n ruim aantal werksdae voor betaaldag en voor daardie datum moet 
wysigings op die stelsel gedoen word en gerekonsilieer word.  

 

12.3 Let wel:  Desember se sperdatum is gewoonlik die eerste Desember, omdat Desember se 
betaaldag reeds teen ongeveer 15 Desember is. 

12.4 Alle opdragte, versoeke of verduidelikings moet skriftelik wees – ’n notule, ’n getekende verslag 
of ’n e-pos. 

12.5 Alle persoonlike data (pos- en woonadres, kontakbesonderhede, van, afhanklikes vir 
pensioendoeleindes) wat mag verander, moet tydig en skriftelik aan die salaris rekenmeester 
gekommunikeer word. 

12.6 Veranderinge aan personeel se bankbesonderhede moet op die vereiste vorm gedoen word met 
’n bankstempel of by wyse van ’n amptelike brief of staat van die betrokke bank. 

13 SALARIS- EN BONUSVOORSKOTTE 

13.1 Geen salarisvoorskotte word aan personeel toegestaan nie.  

13.2 Geen persoonlike lenings word aan personeel toegestaan nie.  

13.3 Werknemers wat ’n voorskot op hulle bonus wil neem, kan slegs die gespaarde gedeelte opvra. 
Die bonus word daarna (vir die res van die finansiële jaar) pro rata maandeliks saam met hulle 
gewone vergoeding betaal, waarna ’n nuwe opsie uitgeoefen kan word.  

13.4 Bonusvoorskotbetalings is ook onderhewig aan die ordereëlings met betrekking tot betalings (Sien 
§5,  §6 hierbo).  

13.5 Bonusvoorskotbetalings moet deur die AFDELING se AFDELINGSHOOF goedgekeur wees. 

14 REISTOELAE EN REISEISE 

14.1 Ritte tussen die werkgewer se huis en die kantoor is nie ’n amptelike rit nie.  ’n Direkte rit vanaf 
die huis na ’n vergaderplek / funksie is wel ’n amptelike rit. 

14.2 PSD’s het ’n opsie om die volle reistoelaag of slegs die vastekoste komponent as vaste 
maandelikse vergoeding te ontvang.  Die reëlings met betrekking tot die twee komponente is as 
volg: 

14.2.1 Volle reistoelaag:  Geen addisionele reiskoste is vir amptelike ritte betaalbaar nie. 

14.2.2 Slegs vaste reiskoste komponent:  Eis EEN keer per maand vir elke amptelike rit teen sinodale 
tarief via salarisbetaling.   

14.3 Amptenare:  Eis EEN keer per maand vir elke amptelike rit teen sinodale tarief via salarisbetaling.   

14.4 PSD’s en Amptenare: 
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14.4.1.1 ’n Gedetailleerde ritboek of reis eisvorm moet saam met die eis ingedien word en 
onderteken word deur die AFDELINGSHOOF.  As die amptenaar of PSD self die 
AFDELINGSHOOF is, moet die AFDELING se voorsitter die eis teken. 

14.4.1.2 Dui asseblief aan teen watter AFDELING (taakspan, projekspan, diensgroep) die eis(e) 
geboekstaaf moet word.   

14.4.1.3 Die indien van eise is onderhewig aan die ordereëling met betrekking tot salariswysigings. 

14.5 Belasting 

14.5.1 Omdat die reistoelae se vaste koste komponent belasbaar is, moet die lopende koste ook belas 
word.  Daarom is die hou van ’n gedetailleerde ritboek ook belangrik vir SARS doeleindes. 

14.5.2 Amptenare wat nie ’n reistoelaag ontvang nie, se reiseise word nie belas nie. 

15 IRP5/IT3(a) 

15.1 Belastingsertifikate word vir die vooraafgaande belastingjaar (1 Maart tot 28 Februarie) word in 
Mei of Junie deur die NG KERK IN SA  uitgereik.   

15.2 Die vorige vyf jaar se belastingsertifikate is slegs op dringende aanvraag beskikbaar. 

16 KOMMUNIKASIE VERGOEDING (SELFOON, DATA, INTERNET) 

16.1 PSD’s en Bestuurders wat geregtig is op kommunikasievergoeding het die volgende opsies: 

16.1.1 Ontvang die volle bedrag saam met die maandelikse salaris (ten volle belasbaar). 

16.1.2 Eis tot die waarde van die volle toelaag (ook die boperk genoem) met die nodige bewyse 
aangeheg (belastingvry).  Egalisasie word toegepas. 

16.1.2.1 Bewyse is byvoorbeeld die Telkomrekening, selfoonrekening, data of lugtyd koopstrokies. 

16.1.2.2 Dui asseblief aan teen watter AFDELING (diensgroep of taakspan) die eis(e) geboekstaaf 
moet word.   

16.2 Die indien van eise is onderhewig aan die ordereëling met betrekking tot salariswysigings. 

16.3 Buitengewone amptelike besteding moet met die saakgelastigde en finansiële bestuurder 
uitgeklaar word. 

17 JAARLIKSE KEUSES 

17.1 ’n Omsendskrywe word jaarliks gedurende Februarie oor die volgende keuses uitgestuur aan TKVI 
personeel en PSD’s (laasgenoemde slegs ten opsigte van pensioenfonds, kommunikasietoelaag en 
reistoelaag): 

17.1.1 Addisionele bydraes tot die pensioenfonds of die voorsorgfonds.  Die opsies is as volg:    

17.1.1.1 Werkgewerbydraes by Amptenare fondse:  11,5% (minimum);  12,5% (+1);  14,5% (+3);  
16,5% (+5) en 18,5% (+7). 

17.1.1.2 Addisionele werknemer/lid bydraes (belasting- en fondsreëls geld).   
 

Berekeninge/scenario’s vir individue (om die effek te sien) kan eers gedoen word 
nadat die salaris vir die betrokke jaar bekend is en die nuwe belastingtabelle 
(vroeg in Maart) ontvang is. 

 

17.1.2 Jaarlikse bonus:  Die uitbetaling van bonusse vir die hele boekjaar van 1 Maart tot 28 
Februarie, geskied in November.  Dus kry u in November drie maande se bonus vooruit (ten 
opsigte van Desember, Januarie en Februarie).  Personeel het die keuse om  

17.1.2.1 die bonus elke maand te ontvang of  

17.1.2.2 die bonus te spaar (aftrekking van salaris) en dit as een jaarbedrag (reeds belas) in 
November te ontvang. 
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Hierdie keuses moet voor die 10de Maart geskied. 

 

18 VERLOF 

18.1 Verlofvorms word verkry by die amptenaar wat daarvoor aangewys is. 

18.2 Goedgekeurde vorms word weer aan laasgenoemde terugbesorg. Sy/hy hou ook rekord en dit 
word deurgestuur na die  REKENMEESTER: SALARISSE, STUDIELENINGS EN PENSIOENE wat dit op 
die salarisprogram verwerk. 

18.3 Vorms wat na die 10de van ’n maand ontvang word, sal heel moontlik eers op die volgende maand 
se salarisstrokie verskyn. 

18.4 Alle verlof moet in die betrokke boekjaar geboekstaaf word, daarom is dit belangrik dat verlof 
geneem tot 28/29 Februarie voor die 10de Februarie ingedien moet wees. 

18.5 Siekverlof wat oor meer as twee dae strek, moet vergesel word van ’n mediese sertifikaat. 

 

Administrasie 

19 OORSKOTTE 

19.1 Diensgroepe of taakspanne se oorskotte of tekorte op ’n begroting loop oor na die volgende 
finansiële jaar.   

20 FONDSE en RESERWES 

20.1 Fondse en Reserwes mag deel van die diensgroep se begroting wees, mits die fonds se reëls / 
mandaat dit toelaat.   

20.2 Spesifieke noodfondse mag uiteraard aangewend word wanneer die spesifieke nood ontstaan.  
Die Diensgroep se gevolmagtigde moet net in ’n e-pos / verslag (wat aan die betalingsversoek 
geheg is) die nood verduidelik en duidelik aandui met bewyse (sodat ’n ouditeur sonder verdere 
navraag tevrede gestel sal wees) waarvoor die uitgawe geëis word.  Paragraaf 1.2 hier bo se 
waardes geld steeds! 

20.3 Onbegrote uitgawes uit algemene fondse / reserwes van die Diensgroep, moet deur die STFA 
goedgekeur word.  Die rekenkundige beampte en/of die Saakgelastigde behou die reg om ’n 
twyfelagtige interpretasie van ’n fonds na die STFA te verwys.  [Sien paragraaf  2.1.4:  9.4 hier bo]. 

21 KLEINKAS 

21.1 Die Kleinkas se gebruik is beperk tot die absolute minimum.  Dit is bedoel vir items wat werklik nie 
op ’n ander wyse betaal kan word nie:  parkeergeld of posseëls. 

21.2 Ander ad hoc kontant uitgawes (soos ’n diensgroep wat gaan tee drink) behoort eerder met ’n 
gewillige werknemer se kredietkaart gekoop te word.  Hy/sy kan dit dan terugeis op die normale 
wyse. Dit verseker dat die aankoop dadelik korrek (grootboeknommer) in die finansiële stelsel 
opgeneem word.   

21.3 Al die reëls vir boekhouding (bewys van strokies, ontleding en maandelikse rekonsiliëring van die 
kleinkas met die kontant beskikbaar) geld steeds vir die kleinkas. 

22 KONTANT 

22.1 Kontant wat ontvang word vir verkope of dienste gelewer, mag geensins gebruik word vir ad hoc 
uitgawes nie.  

22.2 Kontant moet “skoon” gebank word.  As kwitansie 10 tot 15 ’n totaal van R2 345 beloop, moet die 
taakspan hierdie R2 345 inbetaal, met ’n inbetalingsnota wat verduidelik hoe dit geallokeer moet 
word (grootboeknommers). 
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23 POSTE 

23.1 Die skep en vul van poste geskied met die goedkeuring van die Sinodale Koördineringspan.   

23.2 PSD’s en senior bestuurders se poste en aanstellings word deur die Moderamen hanteer.   

24 PROJEKTE 

24.1 Diensgroepe of taakspanne het dikwels projekte met eie begrotings.  Dit is uiters noodsaaklik dat 
elke projek se fondse op presies dieselfde noukeurige wyse hanteer moet word as enige ander 
transaksie.  ’n Projek se begroting mag oënskynlik buite die sinodale begroting lê, maar dit bly 
steeds aan dieselfde oudit en statutêre vereistes as alle ander finansiële transaksies onderworpe. 

24.2 Elke projek moet deur die diensgroep of taakspan goedgekeur en behoorlik genotuleer word. Die 
diensgroep of taakspan moet die finansiële verslag van die bepaalde projek goedkeur.  
[Vir die ouditeur is dit belangrik om enige transaksie via ’n notule te kan naspeur: hetsy as ’n 
begrotingsitem of as ’n buitengewone uitgawe of spesiale projek.] 

24.3 Diensgroepe moet asseblief die finansiële afdeling in kennis stel wanneer daar geld gaan inkom.  
Dit mors baie tyd (en geld) om te probeer uitvind waarvoor spesifieke geld is wat in die bank 
inbetaal is.  Dit verseker ook dat die rekords volledig en akkuraat is en bly.  Hierdie kennisgewing 
moet skriftelik wees. 

25 NOTULES 

25.1 Alle diensgroepe en taakspanne (behalwe die Regskommissie se konfidensiële notules) moet na 
afloop van elke vergadering hulle notules aan die saakgelastigde besorg.   

25.2 Die Bestuurder Finansies gebruik hierdie notules as bevestiging vir uitgawes aangegaan.  Die 
Saakgelastigde kan taakspanne / diensgroepe versoek om hulle notules te verbeter ten opsigte 
van die verwysing na fondse of finansiële sake.  Die doel is om die papierspoor vir die ouditeure so 
duidelik moontlik te maak. 

25.3 Diensgroepe moet toesien dat alle notules behoorlik onderteken en dateer word en dat die 
oorspronklike getekende weergawes jaarliks by die Argief gelewer word.  Vir daaglikse gebruik, 
behou ’n diensgroep/taakspan afskrifte van die laaste klompie jare se notules. 

26 INVENTARISSE 

Hierdie beleid verskaf die finansiële reëls en regulasies soos van toepassing op die byhou van die 
inventarisregister van die NG Kerk in SA. 

26.1 Die Bestuurder: Fasiliteite is verantwoordelik vir die byhou van ’n volledige inventaris van alle 
eiendom wat aan die NG KERK IN SA behoort.  

26.2 Hierdie inventaris is noodsaaklik ten einde  

26.2.1 verantwoording te doen van alle bates en  

26.2.2 om te verseker dat alle bates teen ŉ realistiese waarde verseker is.   

26.3 Alle AFDELINGS moet die AFDELING se bates in hulle AFDELING op aanvraag en in die formaat 
bevestig soos aangevra deur die Bestuurder: Fasiliteite. 

26.3.1 Die AFDELINGSHOOF moet seker maak dat alle bates wat aangekoop word, dadelik op die 
AFDELING se inventaris aangebring word en aan die Bestuurder: Fasiliteite gestuur word, sodat 
die sentrale inventaris ook op datum gebring kan word. 

26.4 Wanneer ŉ personeellid diens verlaat, word die waarde van  die personeellid se rekenaar bepaal 
en kan die personeellid die rekenaar koop teen boekwaarde op datum van diensverlating.  

26.4.1 Skootrekenaars (“Laptops/Notebooks”) word oor drie jaar afgeskryf. 

26.4.2 Kantoorrekenaars (“Desk tops”) word oor vier jaar afgeskryf. 
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27 GROOTBOEKNOMMERS 

27.1 Inleiding 

27.1.1 Die grootboeknommers lyk ingewikkeld en oorweldigend.  Dit help egter om deeglike 
bestuursinligting uit elke hoek te kan beskou.  Reiskoste het dieselfde rekeningnommer vir alle 
diensgroepe en taakspanne – maar omdat diensgroepe en taakspanne se kodes verskil kan die 
finansiële bestuurder maklik antwoord gee soos: 

27.1.1.1 Wat was die Sinode se totale besteding aan reiskoste? 

27.1.1.2 Wat was ’n spesifieke diensgroep se besteding aan reiskoste? 

27.1.1.3 Wat was ’n spesifieke taakspan of selfs ’n projekspan se besteding aan reiskoste? 

27.2 Struktuur van die GROOTBOEKNOMMERS 

27.2.1 Grootboeknommers bestaan uit vyf boublokke.  ’n Tipiese grootboeknommer sal dus as volg 
lyk:  4220/SA/D04/012/-   Die geoefende oog sal dadelik weet dat hierdie grootboeknommer 
die Argief se telefoonrekening is: 

27.2.1.1 4220 = Telefoon uitgawes 

27.2.1.2 SA = Sinodale aandeel 

27.2.1.3 D04 = Diensgroep vir Toerusting en Navorsing 

27.2.1.4 012 = Sinodale Taakspan vir die Argief 

27.2.2 Die vyf boublokke is: 

27.2.2.1 Rekeningnommer 
Daar is iets oor die 400 rekeningnommers.  Kry die volledige lys by die finansiële 
bestuurder. 

27.2.2.2 Bron 
Die bron is gewoonlik SA (Sinodale Aandeel), maar kan ook HO (Huur Ontvang) of AI 
(Algemene Inkomste) wees. 

 

SA Sinodale aandeel 

HO Huur ontvang 

AI Algemene Inkomste 

 

27.2.2.3 Diensgroep (of Afdeling) 
Die onderskeie diensgroepe / afdelings se kodes is as volg: 

 
D01 Diensgroep vir Gemeentebegeleiding 

D02 Diensgroep vir Barmhartigheid 

D03 Diensgroep vir Getuienisaksie 

D04 Diensgroep vir Toerusting en Navorsing 

D05 Diensgroep vir Ondersteuningsdienste 

D06 Arbeidsbediening 

D07 Zikomo 

D08 Moderatuur/Moderamen 

D09 Sinodale Koördineringspan 

 

27.2.2.4 Taakspan 
Daar is 55 “taakspanne”.  Slegs enkele voorbeelde word hier genoem. 

 
023 Moderatuur 

012 Argief 

035 STLAS 

036 STFA 
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062 Studentebearbeiding 

063 Algemene Sinode 

111 SKS 

 

27.2.3 Elke betalingsversoek moet die volledige GROOTBOEKNOMMER in die volgende formaat gee: 
Rekeningnommer | Bronkode | Diensgroepkode | Taakspankode | Projeknommer   
Die grootboeknommer kan ook in vyf blokkies aangeteken word. 

 
Rekeningnommer Bronkode Diensgroepkode Taakspankode Projeknommer 

4220 SA D04 012 - 

 

27.3 Reserwes, Trusts en Testamentêre bemakings 

27.3.1 Reserwes, Trusts en Testamentêre bemakings se rekeningnommers is baie spesifiek en kan nie 
verander nie.   

27.3.2 Die bronkode by die Reserwes, Trusts en Testamentêre bemakings is die betrokke reserwe se 
spesifieke nommer (R24206 of T10101 of TB1407, ensovoorts).  Diensgroep en Taakspan is die 
betrokke diensgroep en taakspan. 

27.3.3 ’n Reserwe, Trust en Testamentêre bemaking kan nooit ’n projek nommer hê nie. 

 
 Rekening 

nommer 
Bronkode Diensgroep 

kode 
Taakspan 

kode 

Reserwe rekening 5600 R + nommer   

Trustrekening 5500 T + nommer   

Testamentêre 
bemaking 

5500 TB + nommer   

 

27.4 Algemene reëls 

27.4.1 Moenie self grootboeknommers skep nie.  Indien daar werklik nie ’n bestaande 
grootboeknommer is wat vir die AFDELING geskik nie, bespreek dit met die finansiële 
bestuurder.  ’n Nuwe grootboeknommer kan dan geskep word. 

27.4.2 As ’n uitgawe die diensgroep se uitgawe is, moet daar nie ook ’n taakspankode of ’n 
projeknommer wees nie.  Sodra daar ’n taakspannommer is, word dit deel van die taakspan se 
uitgawes. 

27.4.3 Reiskoste het twee verskillende rekeningnommers. As die eis met die diensgroep as geheel te 
doen het, is die rekeningnommer 4151 en die taakspankode is dan leeg.  As die reiskoste vir 
die taakspan is, is rekeningnommer 4153.  

 

Voorbeeld:  Personeel van die Argief moes die Diensgroep vir Toerusting en 
Navorsing se indaba by die Andrew Murray Sentrum vir Spiritualiteit in Wellington 
bygewoon het.  Die reiskoste is dan vir die DIENSGROEP en moet onder 
rekeningnommer 4151 geëis word.  Indien personeel ’n Argief-konferensie in 
Wellington gehou het, is die reiskoste eis vir die Taakspan en moet dit onder 
rekeningnommer 4153 geëis word. 

 

27.4.4 ’n Projeknommer (Blokkie 5) begin altyd met die Taakspankode.  Indien die taakspan se kode 
byvoorbeeld 012 (Argief) is, moet die projeknommer met P012 begin.   

 

Tipiese foute wat gereeld gemaak word 
1. Vergaderingkoste wat teen verversings of verblyfkoste geboek word. 

Koffie en beskuit vir ’n taakspan se vergadering is vergaderingkoste (4300).  
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Dit is nie onthaalkoste (4120) nie.   
2. Reiskoste vir diensgroepe wat teen reiskoste vir taakspanne geboek word. 
3. Fondse wat uit ’n reserwerekening betaal moet word, maar die reserwe se 

nommer word getoon onder die projeknommer. 
4. Die reserwe se nommer kom verkeerdelik in die Bronkode-kolom.  
5. Grootboeknommers word aan transaksies toegeken, maar daar is nie so ’n 

bestaande grootboeknommer nie. 
6. Verkeerde diensgroepkodes of taakspankodes. 
7. Daar is grootboeknommers wat nie aan ’n projek gekoppel is nie.  Daar hoef 

nie ’n projeknommer by alle grootboeknommers te wees nie.   

 
- o0o - 

 


