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Mandaat van die Beleggingskomitee  
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1. SAMESTELLING 

1.1 Die Beleggingskomitee word deur die Sinodale Taakspan vir Finansies en Administrasie saamgestel 
uit die volgende verteenwoordigers: 

1.1.1 Personeel: die Saakgelastigde en die finansiële bestuurder van die NG Kerk in SA; 

1.1.2 Lede van die STFA: minstens twee dienende lede van die Sinodale Taakspan vir Finansies en 
Administrasie (die Saakgelastigde en finansiële bestuurder uitgesluit); 

1.1.3 Gemeentes: minstens drie lede vanaf gemeentes in die sinodale gebied; en 

1.1.4 Onafhanklike lede: minstens drie onafhanklike finansieel kundige lede wat nie lede van die 
Beheerliggaam is nie. 

 

Die Beleggingskomitee het in 2021 uit die volgende elf lede bestaan: 

Personeel: Ds Bossie Minnaar (Saakgelastigde) en Annerina Viljoen (finansiële bestuurder); 

Lede van die STFA:  Mnr Christo Meyer en ds Lenois Stander (voorsitter); 

Gemeentes: Ds Riaan de Villiers, ds Louis Minnaar en ds NJ van As; en 

Onafhanklike lede: Mev Yolandi de Ridder, mnr Johan se Villiers, mnr Berté le Roux en mnr Lourens 
van Wyk. 

 

2. DOEL 

2.1 Die Beleggingskomitee is ’n subkomitee van die Sinodale Taakspan vir Finansies en Administrasie. 

2.2 Die Beleggingskomitee het die volgende mandaat: 

2.2.1 om die algehele beleggingsprestasies van die NG Kerk in SA se beleggings in ooreenstemming met 
die spesifieke prestasiedoelwitte en risikobeperkings gereeld te monitor. 

2.2.2 om die prestasie van die gekose beleggingsbestuurders van die NG Kerk in SA se beleggings in 
ooreenstemming met hulle mandate gereeld te monitor. 
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2.2.3 om die mate waarin beleggingsbestuurders voldoen aan die verwagtinge soos in hulle mandate 
uiteengesit, gereeld te monitor. 

2.2.4 om terugvoer van die beleggingsbestuurders te ontvang. 

2.2.5 om die kapitaalmark- en bestuursvaardigheidsaannames in die Beleggingsbeginselsbeleid uitgesit, 
gereeld te hersien, met verslag aan die Sinodale Taakspan vir Finansies en Administrasie. 

2.2.6 om die algehele risiko verbonde aan die portefeuljes te hersien ten einde seker te maak dat daar nie 
onaanvaarbare samevoeging van risiko is nie. 

2.2.7 om ’n kwalitatiewe evaluering van die beleggingsbestuurders op ’n jaarlikse basis te doen. 

2.2.8 om beleggingsbestuurders te selekteer en te deselekteer en aan te beveel by die Sinodale Taakspan 
vir Finansies en Administrasie dat beleggingsbestuurders aangestel of ontslaan word. 

2.2.9 om te verseker dat die nodige kontrakte met beleggingsbestuurders in plek is. 

2.2.10 om die beleggingskonsultant, wat deur die Sinodale Taakspan vir Finansies en Administrasie 
aangestel is, se prestasie gereeld te monitor en die Sinodale Taakspan vir Finansies en Administrasie 
op hoogte te hou van alle sake wat betrekking het op die NG Kerk in SA se beleggings. 

2.2.11 om die Beleggingsbeginselsbeleid ten minste jaarliks te hersien. 

3. LIDMAATSKAP 

3.1 Kwalifikasies van lede 

3.1.1 Lede behoort kennis en belangstelling van beleggings te hê.  

3.1.2 Lede behoort onafhanklik te wees van die Beleggingshuise waarin die fondse belê word en sou die 
fondse belê word in Beleggingshuise waarin hulle ’n finansiële belang het, behoort dit verklaar en 
genotuleer te word.  

3.2 Kworum 

3.2.1 ’n Kworum is die helfte van die Beleggingskomitee se dienende lede (minstens ses uit elf) met dien 
verstande dat of die Saakgelastigde of die finansiële bestuurder plus minstens een lid uit elk van die 
drie groepe (§1.1.2 tot §1.1.4) teenwoordig moet wees. 

3.3 Termyn van lidmaatskap as beleggings komitee lid:  

3.3.1 Die Beheerliggaam wys elke vier jaar (normaalweg ná ’n sinodesitting), en verder soos nodig, lede vir 
die Beleggingskomitee aan. 

3.3.2 Lede is herkiesbaar na ’n termyn van vier jaar. 

3.3.3 Die Beleggingskomitee wys self ’n Voorsitter uit eie geledere aan. 

3.3.4 Dit is wenslik dat die Saakgelastigde of finansiële bestuurder nie die Voorsitter sal wees nie 

3.3.5 Aangesien die Voorsitter by die Sinodale Taakspan vir Finansies en Administrasie se vergaderings 
verslag moet doen van die Beleggingskomitee se werksaamhede, is dit voordelig as die Voorsitter ’n 
lid van die Sinodale Taakspan vir Finansies en Administrasie is. 

4. VERGADERINGS 

4.1 Frekwensie 

4.1.1 Vergaderings word een keer per kwartaal gehou.   

4.1.2 Vir dringende gevalle kan die Saakgelastigde of Voorsitter ’n spesiale vergadering belê. 

4.1.3 Vergaderings kan ook aanlyn (soos Microsoft Teams) of per e-pos gehou word. 

4.2 Uitnodigings 

4.2.1 Die Saakgelastigde kan in oorleg met die Voorsitter van die Beleggingskomitee ander persone nooi 
om die Beleggingskomitee se vergaderings by te woon of toe te spreek. [Voorbeelde: personeel van 
’n beleggingshuis wat tans die beleggings bestuur of personeel van ander beleggingshuise wat 
aanbiedinge wil kom maak.] 

4.3 Aanwesiges moet beperk word tot persone wat kennis het of verantwoordelikhede dra van die 
punte op die agenda en woon die vergadering by net totdat die betrokke punt afgehandel is. 

  



4.4 Agenda 

4.4.1 ’n Gedetailleerde agenda met ondersteunende dokumente, indien nodig, sal indien enigsins 
moontlik drie kalenderdae voor die vergadering aan lede voorsien word. 

4.5 Notule 

4.5.1 Volledige notules word van elke vergadering gehou. 

4.5.2 Die volledige notule en bylaes word ook aan die Sinodale Taakspan vir Finansies en Administrasie 
voorgelê. 

4.6 Verslag 

4.6.1 Die Beleggingskomitee doen verslag aan die Sinodale Taakspan vir Finansies en Administrasie vir 
goedkeuring van sake waaroor alleen die Sinodale Taakspan vir Finansies en Administrasie 
besluitnemingsbevoegdheid het en kennisname van besluitneming wat aan die Beleggingskomitee 
gedelegeer is. 

4.6.2 Die Sinodale Taakspan vir Finansies en Administrasie kan dringende besluite van die 
Beleggingskomitee via ’n e-pos stemming bekragtig. 

5. HULPBRONNE 

5.1 Die NG Kerk in SA se Hulpbronbeampte voorsien die nodige hulpbronne (drukwerk, lokaal en 
vereversings) sodat die Beleggingskomitee hulle taak kan verrig  

 

Goedgekeur deur die Sinodale Taakspan vir Finansies en Administrasie op 10 September 2021 

 

 

 _______________________ _______________________ 

 SAAKGELASTIGDE VOORSITTER 


