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BELEID TEN OPSIGTE VAN DIE MAAK VAN SKENKINGS 

 
 
 
 
Aangesien die munisipaliteit ingevolge artikel 156 van die Grondwet beskik 

oor uitvoerende bevoegdheid ten opsigte van ’n verskeidenheid van vermelde 

plaaslike regeringsaangeleenthede; 

 

Aangesien die munispaliteit ingevolge die Grondwet die reg het om enige 

bevoegdheid uit te oefen met betrekking tot ’n aangeleentheid wat 

redelikerwys nodig is vir, of verband hou met, die doeltreffende verrigting van 

sy funksies wat voortspruit uit gemelde plaaslike regeringsaangeleenthede; 

en 

 

Aangesien, die Munisipale Finansiële Bestuurswet sekere prosedures 

voorskryf wat nagevolg moet word wanneer fondse (ander dan fondse ter 

voldoening aan ’n kommersiële of ander besigheidstransaksie) aan ’n 

organisasie of liggaam buite enige regeringsfeer oorgedra word 

 

Derhalwe bepaal die raad van die munisipaliteit die onderstaande voorskrifte 

in verband met die maak van skenkings. 

 
1. Definisies 
 

‘monetêre skenking’ beteken ’n skenking aan ’n organisasie of liggaam 

wat die oorplasing van fondse na sodanige  organisasie of liggaam 

behels; 

 

’Munisipale Finansiële Bestuurswet’ beteken die Wet op Plaaslike 

Regering: Munisipale Finansiële Bestuur Nr. 56 Van 2003 

 

‘nie-monetêre skenking’ beteken ’n skenking aan  ’n organisasie of 

liggaam in die vorm van dienslewering of gebruik van ’n fasiliteit teen ’n 

verminderde tarief of tydelike beskikbaarstelling van toerusting of ’n 

implement  
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‘organisasie of liggaam’ beteken ’n organisasie of liggaam buite enige 

regeringsfeer aan wie ’n skenking oorweeg of gemaak word  

 

‘skenking’ beteken  ’n monetêre skenking sowel as ’n nie-monetêre 

skenking’ 

 

2. Beginsel 

 

2.1 Die munisipaliteit erken en bevestig dat dit ’n verantwoordelikheid het 

om organisasies of liggame in die gemeenskap, wie se doelstellings en 

aktiwiteite versoenbaar is met daardie magte wat aan die  munisipaliteit 

verleen is, sover moontlik by te staan deur die maak van skenkings.  

 
2.2 Die munisipaliteit aanvaar ook dat dit nie moontlik is om aan alle 

kwalifiserende organisasies of liggame gereeld of genoegsame 

skenkings te maak nie en dat skenkings gemaak sal word op grond 

van meriete en die vermoëndheid van die organisasie of liggaam. 

 
2.3 Voorsiening vir fondse vir monetêre skenkings sal jaarliks in die 

begroting gemaak word. 

 
3. Voorsiening in begroting 

 

3.1 Dit is die Uitvoerende Burgemeester se verantwoordelikheid om 

voorsiening in die begroting te maak vir monetêre skenkings. Die 

Uitvoerende Burgemeester word hierin gelei deur ’n aanwysing  van 

die raad (tydens die opstel van die vorige jaar se begroting) oor die 

totale waarde van fondse vir die doel vir die betrokke finansiële jaar. 

 

3.2 Wanneer die Uitvoerende Burgemeester die jaarlikse begroting 

ingevolge artikel 16 (2) van die Munisipale Finansiële Bestuurswet ter 

tafel lê, moet hy of sy besonderhede verstrek van voorgenome 

monetêre skenkings aan enige organisasie of liggaam in artikel 67 (1) 

van die wet beoog. 
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4. Prosedure vir aansoek om skenkings deur organisasies of liggame 
 
 
4.1 Die Munisipale Bestuurder moet teen Oktober van iedere jaar ’n 

uitnodiging rig aan organisasies of liggame binne die munisipale 

gebied  om aansoek te doen vir monetêre skenkings, sodat die 

Uitvoerende Burgemeeter dit kan oorweeg vir insluiting in die begroting 

wat teen nie later nie as 1 April van elke jaar in die raad ter tafel gelê 

moet word.  

 
4.2 Die Munisipale Bestuurder bepaal welke inligting deur aansoekers 

verstrek moet word, waaronder bevestiging dat voldoen kan word aan 

die kriteria gemeld in artikel 67(1)(a) en (b) van die Munisipale 

Finansiële Bestuurswet1  en moet in die uitnodiging aandui dat slegs 

organisasies wie se doelstellings en aktiwiteite versoenbaar is met 

daardie magte wat aan die  munisipaliteit verleen is, oorweeg sal word  

 
4.3 Die Munisipale Bestuurder beoordeel of aansoekers kwalifiseer en 

maak aanbevelings aan die Uitvoerende Burgemeester oor 

voorkeuraansoekers en die waarde van skenkings, waarna die 

Uitvoerende Burgemeester die aansoeke oorweeg en die omvang van 

elke monetêre skenking aan ’n organisasie of liggaam voorlopig 

bepaal. 

 
4.4 Nie-monetêre skenkings aan ’n organisasie of liggaam word op ’n ad 

hoc basis deur die Uitvoerende Burgemeester oorweeg, soos en 

wanneer daarom aansoek gedoen word.  

                                                 
1  Dat die organisasie of liggaam— 
 (a) beskik oor die kapasiteit en ingestem het— 

(i) om aan enige ooreenkoms met die munisipaliteit te voldoen; 
(ii) om vir die termyn van die ooreenkoms te voldoen aan alle 

verslaggewings-, finansiële bestuurs- en ouditvereistes wat in die 
ooreenkoms gestipuleer mag word; 

(iii) om ten minste maandeliks aan die rekenpligtige beampte verslag te 
doen oor werklike bestedings teen sodanige oordrag; en 

(iv) om onverwyld sy geouditeerde finansiële state vir sy finansiële jaar 
aan die rekenpligtige beampte voor te lê; 

(b) effektiewe, doeltreffende en deursigtige finansiële bestuur- en interne 
beheerstelsels implementeer om teen bedrog, diefstal en finansiële 
wanbestuur te waak.. 
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5. Besluitneming oor skenkings  

 

5.1 Die Uitvoerende Burgemeester oorweeg die aanbevelings van die  

Munisipale Bestuurder oor voorkeuraansoekers en die waarde van 

skenkings ooreenkomstig paragraaf 4.3 en maak ’n voorlopige 

bepaling oor die omvang van elke monetêre skenking aan 

geïdentifiseerde  organisasies of liggame. 

 

5.2 Nadat die begroting deur die raad goedgekeur is, beoordeel die 

Munisipale Bestuurder of die voorlopige bepaling van afsonderlike 

monetêre skenkings ingevolge paragraaf 5.1, binne die goedgekeurde 

begrotingsbedrag inpas en  

 

5.1.1 indien wel, adviseer hy of sy die Uitvoerende Burgemeester 

dienooreenkomstig; of 

 

5.1.2  indien nie, maak hy of sy voorstelle aan die Uitvoerende 

Burgemeester oor gewysigde toekennings aan die 

geïdentifiseerde aansoekers.  

 
5.3 Die Uitvoerende Burgemeester bevestig sy of haar voorlopige bepaling 

of oorweeg die voorstelle van die Munisipale Bestuurder oor gewysigde 

toekennings aan die geïdentifiseerde aansoekers, na gelang die geval 

en maak ’n finale bepaling. 

 
5.3 Die Uitvoerende Burgemeester oorweeg die voorstelle van die 

Munisipale Bestuurder oor nie-monetêre skenkings aan ’n organisasie 

of liggaam en bepaal die voorwaardes waaronder dit gemaak word. 

 

 

 

6. Bekendmaking van besluit oor skenkings 

 



 6 

6.1 Nadat die Uitvoerende Burgemeester die finale bepalings gemaak het, 

stel die Munisipale Bestuurder die suksesvolle sowel as onsuksesvolle 

aansoeker organisasies of liggame skriftelik in kennis van sodanige 

bepalings. 

 
6.2 Die kennisgewing aan ’n suksesvolle aansoeker organisasie of liggaam 

moet ook vermeld dat die skenking onderhewig is aan voldoening deur 

die organisasie of liggaam aan die bepalings van artikel 67 van die 

Munisipale Finansiële Bestuurswet. 

 

7. Administrasie van skenkings 

 

7.1 Die Munisipale Bestuurder is verantwoordelik om, waar ’n ooreenkoms 

ingevolge artikel 67 van die Munisipale Finansiële Bestuurswet vereis 

word, sodanige ooreenkoms op te stel en met iedere suksesvolle 

organisasie of liggaam aan te gaan.  

 
7.2 Die Munisipale Bestuurder is ingevolge artikel 67 van die Munisipale 

Finansiële Bestuurswet verantwoordelik om toe te sien dat aan al die 

vereistes van hierdie artikel voldoen word en deur middel van 

kontraktuele en ander gepaste meganismes nakoming daarvan 

afdwing. 

 

7.3 Die Munisipale Bestuurder moet kwartaalliks aan die Uitvoerende 

Burgemeester  verslag doen oor die mate waarin elke organisasie of 

liggaam aan wie ’n skenking gemaak is,  

 

7.2.1 voldoen aan verslaggewings-, finansiële bestuurs- en 

ouditvereistes wat in die ooreenkoms gestipuleer mag word 

7.2.2 werklike bestedings teen sodanige skenking aangaan. 

 
 
 
 
7.4 Indien die Uitvoerende Burgemeester ’n monetêre skenking aan ’n 

organisasie of liggaam goedgekeur het en sodanige organisasie of 
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liggaam versuim om binne 30 dae na datum van kennisgewing van 

goedkeuring ’n ooreenkoms (gemeld in paragraaf 7.1) aan te gaan,  

verbeur sodanige organisasie of liggaam die skenking. 

 

7.5 Wanneer ’n organisasie of liggaam ’n skenking ingevolge paragraaf 8.1 

verbeur, lig die Munisipale Bestuurder die Uitvoerende Burgemeester 

dienooreenkomstig in en kan die Uitvoerende Burgemeester die 

skenking aan ’n ander kwalifiserende organisasie of liggaam toeken. 

 
8. Spesifieke bepalings oor nie-monetêre skenkings 

 

8.1 Die Munisipale Bestuurder gee uitvoering aan die besluite van die 

Uitvoerende Burgemeester oor nie-monetêre skenkings aan ’n 

organisasie of liggaam en dra die Uitvoerende Burgemeester se 

voorwaardes in verband daarmee, skriftelik oor aan die aansoeker aan 

wie se versoek voldoen is.  

 

8.2 Die Munisipale Bestuurder mag bykomende voorwaardes stel om 

enige munisipale eiendom te beveilig of om die munisipaliteit te 

vrywaar teen enige aanspreeklikheid.  

 

8.3 Die Munisipale Bestuurder doen kwartaalliks verslag aan die raad oor 

nie-monetêre skenkings gemaak aan ’n organisasie of liggaam. 

 
8.4 Die Munisipale Bestuurder moet waar moontlik die waarde van ’n nie-

monetêre skenking bereken en besonderhede daarvan invoeg in die 

verslag beoog by paragraaf 8.3 

 
-o- 


