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AFDELING A: ALGEMENE INLIGTING
1.

DIE AFRIKAANSE TAALMUSEUM EN -MONUMENT ALGEMENE INLIGTING
Die Afrikaanse Taalmuseum en -Monument
Pastorielaan 11
Posbus 498
Paarl 7646
T: 021 872 3441
F: 021 871 1106
E: admin@taalmuseum.co.za
www.taalmuseum.co.za

2.

LYS VAN AFKORTINGS E N AKRONIEME
AERP
ATM
BGR
DKK
DOW
HOD
MBL
MTBR
OG
SBP
VKB
WOFB

3.

Algemeen Erkende Rekenkundige Praktyk
Die Afrikaanse Taalmuseum en -monument
BGR Geoktrooieerde Rekenmeesters
Departement van Kuns en Kultuur
Departement van Openbare Werke
Hoër Onderwysdiploma
Magister in Bedryfsleiding
Mediumtermyn-bestedingsraamwerk
Ouditeur-Generaal
Senior Bestuursprogram
Voorsieningskettingbestuur
Wet op Openbare Finansiële Bestuur

VOORWOORD DEUR DIE V OORSITTER
3.1

Inleiding
Die Raad van die ATM het in die oorsigjaar voortgegaan met sy mandaat om die ATM te herposisioneer en bevorder as 'n
dinamiese, lewende, inklusiewe en getransformeerde instelling, soos uiteengesit in die visie en missie van die instelling. Om
hierdie rede word ons opvoedkundige skoolprogramme, ons openbare programme en versamelings voortdurend aangepas
om 'n Afrika-fokus te weerspieël, terwyl ons openbare geleenthede (soos die musiekkonserte, koorfeeste en pieknieks)
toenemende die diversiteit van die Afrikaanse taalgemeenskap weerspieël. Die ATM gaan voort om 'n ruimte vir
uiteenlopende ‘stemme’ vanuit alle sfere van die Afrikaanse taalgemeenskap te verskaf deur middel van aktuele seminare,
intergenerasie-dialoë en besprekingsreekse. Gegewe die histories gefragmenteerde aard van die Afrikaanse gemeenskap,
het hierdie ruimtes van deelname begin om 'n belangrike rol in ons reis na maatskaplike samehorigheid en genesing te vervul.
Die ATM, met sy wye verskeidenheid aktiwiteite, het homself gevestig as 'n lewende en dinamiese erfenisruimte wat in die
groter sigbaarheid in die tradisionele media (radio en televisie) asook verskeie aanlyn- en sosiale media-platforms
gereflekteer word. Hierdie groter sigbaarheid en reikwydte van die
ATM het dit moontlik gemaak om sekere foutiewe en negatiewe
persepsies oor die ATM uit te daag en die entiteit as 'n inklusiewe en
lewende museum te herposisioneer.
Een van die uitdagings wat die Raad nog altyd ervaar het, is om die
ATM-handelsmerk te herposisioneer sodat dit meer sigbaar en
herkenbaar buite provinsiale grense is. Vir hierdie rede het die ATM
in die oorsigjaar saam met die Oorlogsmuseum saamgewerk en vir
die heel eerste keer sy gesogte tweejaarlikse Neville Alexandergedenklesing in Bloemfontein aangebied. Hiertydens is toekennings
aan verdienstelike kandidate gemaak wat Afrikaans gebruik om
maatskaplike samehorigheid en nasiebou te bevorder. Net so het die
ATM met die Afrikaanse Taalraad saamgewerk en die tweede van sy
seminaarreekse oor die oorsprong van Afrikaans (Herkomsseminare)
in Pretoria aangebied. Hierdie samewerking het die ATM in staat
gestel om sy aktiwiteite aan verskillende gehore bekend te stel en
het die nodige momentum gebied aan die proses om die ATM as 'n
handelsmerk buite provinsiale grense te vestig.

Tydens die ‘One World Healing Festival’ se
bekendstelling op Paarlberg is ’n boompie wat
afstam van een van die unieke gingkobome
(tempelbome) wat die Hiroshimaatoombomaanval in 1945 oorleef het, aan die
Taalmonument oorhandig en geplant
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Die ATM-Raad het in die boekjaar 2018/2019 goeie vordering gemaak om ingrepe in plek te stel om die nakoming van
relevante regulasies en wetgewing te verbeter. Die verslag van die Ouditeur-Generaal vir die boekjaar 2017/2018 het
spesifieke uitdagings rakende die voorsieningskettingbestuur se prosesse geïdentifiseer en uitgelig. Vir hierdie doel het die
Raad 'n breedvoerige ouditverbeteringsplan opgestel, gegrond op die ouditbevindings, wat streng deur die Oudit-enRisikokomitee nagegaan en geïmplementeer is om enige herhaling van bevindings rakende voldoening aan wetgewing,
ingevolge die instelling se bestuursprosesse van voorsieningskettingbestuur, te voorkom. Die Raad het verskeie ingrepe
ingestel om die instelling in 'n beter posisie te plaas om sy sleuteloogmerk van 'n skoon oudit te bereik. Dit sluit die aanstelling
van 'n bykomende lid, wat hoofsaaklik met die voorsieningskettingbestuur se prosesse gemoeid is, in die onderbemand
finansiële afdeling in. Dit het gelei tot 'n duideliker skeiding van die verskillende funksies in die finansiële afdeling om
nakoming te verbeter. Die Raad het ook kapasiteitsbou geïdentifiseer as 'n sleutelelement om nakoming te verbeter. Die
Raad het hom daartoe verbind om 'n bemagtigende omgewing te skep vir die deurlopende opbou van kapasiteit om
personeel toe te rus om die strategiese doelwitte van die instelling beter te bereik. Hiervoor het verskeie personeellede, wat
direk by die voorsieningskettingbestuur se prosesse betrokke is, formele opleidingsprogramme in die boekjaar 2018/2019
suksesvol voltooi.
Die Raad het, ten spyte van die instelling se deurlopende
uitdagings rakende beperkte finansiële hulpbronne,
strategiese leiding gebied oor die aanvaarding van beleide,
goeie praktyke en inisiatiewe wat die operasionele
doeltreffendheid van die instelling kan optimaliseer. Vir hierdie
doel het die Raad die implementering van 'n
prestasiebestuurstelsel in 2017 goedgekeur om operasionele
doeltreffendheid te optimaliseer. Die positiewe effek van
hierdie stelsel blyk uit die feit dat die ATM 100% van sy teikens
bereik het, soos uiteengesit in die Jaarlikse Prestasieplan (JPP)
vir die boekjaar 2018/2019. Verder het die instelling, danksy
toekennings wat deur die Departement van Kuns en Kultuur
(DKK) moontlik gemaak is, 'n digitale skandeerder aangekoop
om met die digitalisering van sy argiefversameling te begin. Die
Raad is opgewonde om te sien dat hierdie langverwagte
digitaliseringsprojek begin momentum kry, want dit sal die
ATM toelaat om sy versameling in die toekoms aan 'n veel
groter gehoor te vertoon, en sodoende die virtuele voetspoor
van die instelling uit te brei.

Digitale skandering van Arabies-Afrikaans in ŉ
‘koplesboek’

3.2

Die jaar 2018 was baie belangrik in Suid-Afrika se geskiedenis,
aangesien dit die eeufees van die geboorte van die destydse
president Nelson Mandela was. Ter ere van hom het die ATM
verskeie programme en gebeure ter viering van Mandela se
lewe georganiseer. Dit het die ATM die geleentheid gebied om
te besin oor die lewe van Mandela, die beginsels waarvoor hy
gestaan het asook sy ideale vir 'n verenigde, nie-rassige, nieseksistiese en demokratiese Afrika-samelewing. In die lig van
hierdie eeufeesvieringe het die Raad van die ATM homself
daartoe herverbind om sy programme en gebeure
voortdurend te hersien en aan te pas om maatskaplike
samehorigheid en nasiebou te bevorder.

Oorsig van Strategie en Prestasie
Die ATM-Raad se doelwitte is gebaseer op 'n verbintenis om die posisie van die ATM – as 'n dinamiese, innoverende en
inklusiewe instelling wat die taalverskeidenheid van Afrikaans binne die konteks van 'n multikulturele samelewing bevorder
- te versterk. Vir hierdie doel streef die Raad, as deel van sy missie, daarna om die diversiteit van Afrikaans deur inklusiewe
programme, wat verplaasde of voorheen gemarginaliseerde geskiedenisse van Afrikaans belig, te bevorder. Die Raad poog
ook om uit te reik na ander taalgemeenskappe en -instellings deur middel van sy opvoedkundige programme en kulturele
aktiwiteite om sodoende wedersydse respek tussen Afrikaans en ander tale te vestig deur die rol en invloed van ander
inheemse tale op die ontwikkeling van Afrikaans te erken. Verder streef die Raad daarna om ruimtes vir betrokkenheid vir
verskeie rolspelers in die Afrikaanse taalgemeenskap, spesifiek die jeug, te skep om met mekaar interaksie te hê en sodoende
die ideaal van maatskaplike samehorigheid te bereik. Die oorhoofse doelwit is om die instelling op gesonde bestuursbeginsels
te bestuur wat dit sal help vestig as 'n toonaangewende en erkende rolspeler in die erfenislandskap.
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Die volgende sleutel- strategiese doelwitte word voortdurend
versterk: 'n Geteikende eksponensiële toename in
besoekersgetalle, insluitend die uitbreiding van die gebiede
waaruit plaaslike leerders in die distrik getrek word, deur die
aanbieding van innoverende en skeppende openbare
programme; versterking van die finansiële volhoubaarheid
van die ATM deur middel van geteikende programme en
besoeke om die instelling se inkomste te verhoog; bemarking
en onderwys, wat ŉ sentrale rol in die instelling se sakemodel
vervul; en 'n volgehoue verbintenis om in die ATM se
uiteenlopende behoeftes te voorsien deur volhoubare
dienslewering in die vorm van uitstallings. Hierdie
benaderings het nuttig geword en aanleiding tot
navorsingsartikels,
lesings
en
opvoedkundige
uitreikprogramme in provinsies buite die Wes-Kaap gegee.
3.3

Deelnemers aan die Skerpskryfkompetisie, 2018

Strategiese Verhouding
Die ATM gaan voort met sy affiliasie met die Afrikaanse Taalraad, 'n liggaam wat uit meer as 40 verenigings bestaan, asook
verskeie ander Afrikaanse organisasies wat die beginsels van inklusiwiteit en respek vir taalkundige en kulturele diversiteit
onderskryf. Hierdie strategiese affiliasies verseker dat werk wat in die ATM gedoen word, steeds geldig en relevant bly, en
resoneer met huidige ontwikkelings binne die Afrikaanse taal- en kultuurwêreld. Die ATM bied ook 'n aantal gesamentlike
projekte/programme met sy strategiese vennote gedurende die jaar aan om sy maatskaplike mandaat te vervul. Hierdie
samewerking met ander erfenisinstellings en kulturele organisasies het dit vir die ATM moontlik gemaak om gesamentlike
gebeure buite sy provinsiale grense aan te bied. 'n Aantal Afrikaanse sake-ondernemings het ook finansiële steun gelewer
wat baie nuttig was om die ATM te help om sekere doelwitte te bereik wat andersins nie die geval sou kon wees nie. Die
ATM het ook goeie verhoudings met verskeie media-instellings opgebou, wat tot groter sigbaarheid vir die instelling gelei
het. Die Raad is daarvan oortuig dat sulke verhoudings gehandhaaf, versterk en uitgebrei moet word.

3.4

Uitdagings vir die Raad
Die Raad erken die subsidietoekennings en bykomende toelaes wat tydens die 2018/2019 finansiële jaar van die DKK ontvang
is. Die uitdagings ten opsigte van die betaling van ouditgelde wat bykans 5% van die totale begroting van die ATM beloop –
nadat die Nasionale Tesourie in 2014 aangedui het dat hulle nie meer museums sal help met die betaling van ouditgelde nie
– bly 'n werklike bron van kommer vir die finansiële volhoubaarheid van die ATM. Die Raad versoek 'n hersiening van die
ouditformule, veral vir kleiner instellings.
Beperkte finansiële hulpbronne is 'n konstante kwessie vir die ATM; dit belemmer die instelling se vermoë om posisies in
strategiese afdelings, soos finansies en kommunikasie, ten volle te vul om operasionele doeltreffendheid te optimaliseer.
Daarbenewens skep hierdie finansiële verpligtinge ook 'n uitdaging aan die Raad om voldoende sekuriteit by die Monument,
Museum en Amfiteater te bied om 'n veilige omgewing vir personeel en besoekers te verseker.
Die infrastruktuur van die Museum, Monument en Amfiteater is meer as 40 jaar oud en die voortgesette instandhouding bly
'n voortdurende uitdaging vir die Raad. 'n Strukturele beoordeling van die Museum en die Monument het aan die lig gebring
dat albei geboue omvattende en dringende onderhoud en herstel benodig om progressiewe agteruitgang te voorkom. Die
Raad erken die toelae wat die DKK gedurende die oorsigtydperk beskikbaar gestel het vir instandhouding aan die
infrastruktuur; dit is goed aangewend vir die voortgesette instandhouding aan die infrastruktuur. Die Raad het ook 'n
behoefte geïdentifiseer om sommige geriewe uit te brei om groter openbare deelname aan ATM-geleenthede en -aktiwiteite
moontlik te maak. Tans kan slegs 'n beperkte aantal persone geakkommodeer word in die lesingsaal waar inligtingsessies oor
die erfenis van Afrikaans en die verskillende aktiwiteite van die ATM aangebied word.
Kompetisie van ander plaaslike instellings wat soortgelyke geleenthede (soos musiekkonserte en pieknieks) as dié van die
ATM aanbied, bly 'n uitdaging vir die ATM. Dit impliseer dat die ATM voortdurend nuwe en skeppende maniere moet vind
om sy teikengehore te behou en te lok.

3.5

Medium - tot Langtermyn Doelwitte
Die digitalisering van die argiefversameling bly 'n belangrike doelwit vir die Raad. Die Raad erken die fondse wat die DKK in
hierdie verband beskikbaar gestel het, wat die ATM in staat gestel het om aansienlike vordering met sy digitaliseringsprojek
te maak.
Die uitbreiding van die reisende uitstalling om 'n groter aantal skole in verskillende provinsies te bereik, bly ŉ hoeksteen van
die ATM se visie om die instelling sigbaarder vir skoolleerders en gemeenskappe in verskillende provinsies te maak.
Die uitbreiding van ons huidige versamelings en uitstallings deur die insluiting van verplaasde of ‘onvertelde’ geskiedenisse
van Afrikaans, versamel van Afrikaanssprekendes, bly 'n deurlopende sleuteldoelwit. Die ATM is daartoe verbind om die
geskiedenis van Afrikaans so gebalanseerd en verteenwoordig moontlik van al sy sprekers ten toon te stel.
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Beter toeganklikheid vir besoekers met gestremdhede bly sentraal tot die ATM. Derhalwe bly die installering van Brailleaanwysingsborde en die bou van meer rolstoelvriendelike paadjies prioriteite. Daarmee poog die ATM om Afrikaans as 'n
medium te gebruik waardeur die proses van transformasie en versoening aangemoedig kan word.
Die uitbreiding van sommige van ons geriewe om 'n groter aantal mense op 'n gegewe tydstip te akkommodeer, bly 'n
belangrike doelwit vir die Raad. Die Raad bly hoopvol dat fondse verkry sal word om hierdie doelwit te bereik.
3.6

Erkenning en Waardering
Ek wil my dank en waardering uitspreek teenoor die lede van die Raad vir hul toewyding, waardevolle bydraes en strategiese
toesig wat aan die ATM verskaf word. Verder wil ek my dankbaarheid teenoor die lede van die Oudit-en-Risikokomitee, asook
die Vergoeding-en-Menslike Hulpbronnekomitee, uitspreek vir hul toewyding, waardevolle insigte en ingeligte aanbevelings
aan die Raad.
Ek wil my dank uitspreek aan die bestuur en personeel van die ATM vir hul pligsgevoel en toewyding aan die instelling. Ek wil
erkenning gee aan die uitstaande prestasie van bestuur en personeel wat weer 'n 100%-syfer behaal het in terme van hul
teikens soos uiteengesit in die JPP vir die tydperk onder oorsig.
Ek wil 'n spesiale woord van dank en waardering uitspreek aan die Agbare Minister van Sport, Kuns en Kultuur, mnr. Nathi
Mthethwa (LP), vir die volgehoue jaarlikse finansiële toelae wat die departement ter ondersteuning van die ATM se werk
toeken. Sy volgehoue persoonlike belangstelling in, en aandrang op, skoon oudits gedurende die termyn van die huidige Raad
getuig van sy groot belangstelling in die sukses van die ATM.

3.7

Slotopmerking
Afrikaans bly 'n integrale deel van Suid-Afrika se taal- en kulturele tapisserie, en kan 'n belangrike rol speel in nasiebou en
maatskaplike samehorigheid. Dit is die ATM-Raad se brandende begeerte dat die instelling van krag tot krag sal gaan tot
voordeel en in diens van die Suid-Afrikaanse gemeenskap as geheel.

Prof EO Saal
VOORSITTER
31 Mei 2019
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4.

DIREKTEURSOORSIG
4.1

Algemene Finansiële Oorsig
Die regte en waardes soos vervat in die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika, tesame met Hoofstuk 15 van die
Nasionale Ontwikkelingsplan Visie 2030, vorm die kern van al die Afrikaanse Taalmuseum en -monument (ATM) se
aktiwiteite. Die hooffokus van hierdie dokumente is die skep van eenheid in diversiteit, 'n gedeelde nasionale identiteit en
aktiewe burgerskap deur 'n verbintenis tot grondwetlike waardes te bevorder. As 'n instelling wat opgerig is om die oorsprong
en ontwikkeling van 'n inheemse taal uit te beeld, kan ons 'n sleutelrol speel in die bevordering van grondwetlike waardes,
dien as 'n medium vir dialoog, aan die voorpunt van die bou van sosiale samehorigheid staan, en menslike en maatskaplike
kapitaal opbou. Deur middel van ons openbare programme streef ons daarna om ondersoekende denke te ontwikkel en
leerders te bemagtig om diversiteit, verdraagsaamheid en respek te waardeer, en om verantwoordelike en aktiewe burgers
te wees.

ATM-personeel tydens Mandeladag, 2018
Die skep van 'n nasionale identiteit is moontlik as die idees van die aanvaarding van, en verdraagsaamheid vir, almal bevorder
word, en as ruimtes van herinnering geskep word waar verskillende kulture, oorspronge, identiteite omarm en gevier word.
Dit sluit in ruimtes waar mense, ongeag maatskaplike identiteite/geskiedenisse, gemaklik binne hul eie
groeperings/identiteite is, maar ook 'n gedeelde nasionale Suid-Afrikaanse identiteit omarm.
Die ATM streef die goeie welsyn van
Afrikaans in die Suid-Afrikaanse
gemeenskap na en streef deurlopend
daarna om wedersydse respek tussen
Afrikaans en ander inheemse tale te
bevorder deur onder meer die
onderlinge invloede van die tale op
mekaar te erken. Openbare programme
en
die
aanbied
van
spesiale
geleenthede, soos die Neville Alexanderprestige-eerbewyse, poog om die
onbesonge helde van Afrikaans en
veeltaligheid te erken en taalprojekte te
bevorder. Alexander (1936-2012) was 'n
bekroonde
taalkundige,
aktivis,
opvoeder en akademikus wat hom sterk
vir veeltaligheid en moedertaalonderrig
in Suid-Afrika beywer het. Die
toekennings word aan mense gegee wat
hul tyd en lewe daaraan wy om
Afrikaans vir almal toeganklik te maak,
sowel as vir dié wat Afrikaans as 'n
medium gebruik om samehorigheid en
nasiebou te bevorder.

Neville Alexander-prestige-eerbewyse in Bloemfontein, 2018
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Nog 'n jaarlikse program is die 'Herkomsseminaar', waar die fokus op die
uiteenlopende oorspronge/wortels van die Afrikaanse taal val. Op 13 Oktober
2018 is dit in samewerking met die Afrikaanse Taalraad en die Erfenisstigting
van die Voortrekker Monument in Pretoria aangebied. Nog 'n hoogtepunt in
2018 was die viering van Afrika-dag toe gratis toegang tot die Museum en
Monument aan alle Afrikane (uitgesluit Suid-Afrikaners) aangebied is. Vir al
hierdie geleenthede het die ATM wydverspreide (sosiale) mediadekking,
plaaslik en nasionaal, ontvang.

Herkomsseminaar in Pretoria, 2018
Gedurende die 2018/2019 finansiële jaar het die ATM 'n baie
produktiewe tydperk beleef. Die ATM het nie net 19 geleenthede
aangebied
wat
konserte
met
bekende
kunstenaars,
volmaanpieknieks en sterrekykaande ingesluit het nie, maar het ook
die Amfiteater op 'n ad hoc-basis verhuur, wat die ATM die
geleentheid gegee het om mede-gasheer van die ATKV
Rieldanskompetisie se finale te wees.
Al was daar 'n toename in die inkomste wat uit hierdie geleenthede
verdien is, het die uitgawes ook toegeneem, veral ten opsigte van
kunstenaarsgelde, verhoogde sekerheid, bykomende personeel om
die besoekers by te staan, nooddienste, bemarking, instandhouding
ensovoorts. Hierdie geleenthede stel ook besoekers wat
normaalweg nie die terrein sou besoek nie, aan die taal Afrikaans en
die Monument bloot.
4.2

Bestedingstendense

Die Amfiteater waar 4 geleenthede tydens die
boekjaar plaasgevind het

Die ATM is bewus van sy verantwoordelikheid teenoor die breër samelewing en onderskryf dus die beginsels van gesonde
finansiële bestuur en praktyk. In die toepassing van hierdie beginsels word begrotingsuitgawes noukeurig gemonitor. Waar
daar egter 'n afwyking van spesifieke begrotingsitems is, is die Raad tevrede dat die afwykings geregverdig en in die beste
belang van die ATM is.
4.3

Uitdagings en Beperkings
Die ATM het die afgelope jare geweldige probleme met die verouderende infrastruktuur wat nie aan die regulasies vir
beroepsveiligheid en -gesondheid voldoen nie, ondervind; dit is ook onvoldoende vir die huidige en toekomstige behoeftes
van die instelling. Opgradering, herstelwerk, opknapping, herbeplanning van die bestaande infrastruktuur en geboue, sowel
as die elektriese installasies en veiligheidstelsels is nodig. As deel van sy kernfunksies en mandaat het die ATM die taak om
die Museumversameling te beveilig, bestuur en bewaar, en om openbare programme aan te bied. Ten einde die ATM in staat
te stel om hierdie mandaat uit te voer, moet dit: Permanente en toepaslike bergingsgeriewe bou; die monument- en
museumstrukture in stand hou; die terreine opgradeer om aan die regulasies rakende beroepsveiligheid en -gesondheid
asook beste praktyke te voldoen; kantoorruimte vir personeel by die Monument verskaf (die direkteur asook die finansiële
en administratiewe afdelings gebruik tans 'n huurruimte); voldoende en gestremdvriendelike ablusiegeriewe by die
verskillende terreine verskaf; bedekte geriewe bou om opvoedkundige en ander openbare programme aan te bied; die
uitstalruimte opgradeer om aan internasionaal aanvaarde standaarde te voldoen wat sal bydra tot beter gehalte uitstallings
en opvoedkundige materiaal; die verouderende elektriese en waterinfrastruktuur van alle persele opgradeer; en die
sekuriteitsmaatreëls vir die onderskeie terreine opgradeer. Met die hulp van die DKK en die voorsiening van bykomende
befondsing het die ATM besluit om 'n projekbestuurder aan te stel wat verantwoordelik sal wees vir sy kapitaalwerkeprogram, die beplanning vir alle toekomstige kapitaalwerke-vereistes asook die ontwikkeling van die
Gebruikersbatebestuursplan (UAMP) ingevolge die vereistes van die Wet op die Bestuur van Onroerende Regeringsbates
(GIAMA).
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Dit is egter met groot kommer dat die bestuur moet rapporteer dat die toekenning wat vir die Mediumtermynbestedingsraamwerk (MTBR) se kapitaalwerke-begroting van 2019 bevestig is, aansienlik verskil van die toekenning vir die
MTUR-tydperk van 2018. Die toekenning van kapitaalwerke vir die boekjaar 2020/2021 het van R17 038 000 – vir die
konstruksie van die werkers se ablusiegeriewe, instandhouding van alle ATM-geriewe en sekuriteit – tot R5 736 090
afgeneem, wat slegs aan instandhouding en sekuriteit toegewys is. Die sny in toekennings is gemaak sonder verduideliking
of voorafgaande raadpleging met die instelling. Dit laat die ATM in 'n uiters moeilike posisie weens die feit dat uitgawes
aangegaan is om 'n projekbestuurder aan te stel om die ontwikkeling van 'n meesterplan vir die ATM te realiseer en om die
bouproses van die werkers se ablusiegeriewe te bestuur. As die bestaande toekenning so bly, sal die ATM nie sy verpligtinge
kan nakom nie. 'n Versoek dat oorweging gegee moet word om die begrotingstoewysing vir die MTBR 2019 te hersien, en
dat die oorweging die bestaande en toekomstige infrastruktuurbehoeftes van die ATM in ag moet neem, is aan die DKK se
direkteur-generaal voorgelê. Ons wag steeds op 'n antwoord.
4.4

Oorrol van Fondse
Die ATM moet jaarliks finansiële voorsiening maak vir bogenoemde aktiwiteite, sowel as vir verlofuitbetalings en
kraamverlof, opgradering van die staproetes by die Monument én uitbreidings tot die uitstallings. Nog ŉ verpligting waarvoor
die oorrol van fondse versoek word, is vir ouditkostes.

4.5

Voorsieningskettingbestuur
Gedurende die finansiële jaar het die ATM verskeie verkrygings van meer as R100 000 gemaak, wat onderhoud aan ons
geboue, die installering van 'n brandalarm by die Museum asook trappe na die parkeerarea van die Amfiteater insluit. Kleiner
verkrygings word noukeurig gemonitor om te verseker dat minstens drie kwotasies verkry word. Spesifikasies wat toelaat
dat die belangrikste elemente van goedere en dienste verkry moet word, word gebruik.

4.6

Ouditverslag en Terugvoer
Die bevindings van en kwessies geopper deur die Ouditeur-Generaal is aangespreek én strategieë ingestel om beter
nakoming te verseker. Groot sorg sal aan die dag gelê word om te verseker dat komitees wat deel van die voorsieningsketting
uitmaak, uit verskillende lede bestaan.

4.7

Ekonomiese Lewensvatbaarheid
Streng finansiële riglyne en interne beheermaatreëls is gevolg om ekonomiese lewensvatbaarheid te handhaaf. Nougesette
administrasie, sekerheid en bewese finansiële praktyke word gevolg. Samewerking met die Ouditeur-Generaal en interne
ouditeure vir die gesonde administrasie is van die ATM se belangrikste doelwitte.

4.8

Erkenning en Waardering
Die Jaarlikse Prestasieplan (JPP) spesifiseer die benadering wat die ATM volg in die implementering, lewering en monitering
van ons prestasie vir die 2018/2019 finansiële jaar. Ons het gefokus op die SMART-beginsels om ons teikens te bereik.
Dit is met groot dank en trots dat Bestuur kan
rapporteer dat die ATM alle teikens vir twee
agtereenvolgende finansiële jare bereik het. My
opregte dank en lof aan my middelvlakbestuur en
personeel vir hul harde werk, pligsbesef en toewyding
aan die waardes en strategiese doelwitte van die
instelling. Weereens wil ons graag 'n baie bekwame
Raad erken wat danksy hul vele kundighede help om
die ATM 'n trotse instelling te maak. Ons bedank
Minister Nathi Mthethwa en sy adjunk, me.
Makhotso Sotyu, vir hul uitstekende leierskap. Ons
wens hulle alles van die beste vir die toekoms.

Die ATM se personeel in 2018/2019

Mnr MJ Jonas
DIREKTEUR
31 Mei 2019
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5.

VERKLARING VAN VERANTWOORDELIKHEID EN BE VESTIGING VAN DIE AK KURAATHEID VAN DIE
JAARVERSLAG
Ons bevestig die volgende na die beste van ons kennis en wete:
 Alle inligting en bedrae wat in die Jaarverslag verskyn, stem ooreen met die finansiële jaarstate soos deur die OuditeurGeneraal geouditeer.
 Die Jaarverslag is volledig, akkuraat en sonder weglatings.
 Die Jaarverslag is opgestel in ooreenstemming met die riglyne vir die opstel van jaarverslae soos uitgereik deur die
Nasionale Tesourie.
 Die finansiële jaarstate (Afdeling E) is opgestel in ooreenstemming met die AERP-standaarde wat van toepassing is op die
ATM.
Die Rekenpligtige Gesag is verantwoordelik vir die voorbereiding van die finansiële jaarstate en vir die uitsprake wat op grond
van hierdie inligting gelewer word.
Die Rekenpligtige Gesag is verantwoordelik vir die daarstelling en implementering van ’n interne beheerstelsel, wat ontwerp
is om redelike sekerheid te verskaf ten opsigte van die integriteit en betroubaarheid van die prestasie-inligting, die menslike
hulpbronne-inligting en die finansiële jaarstate.
Die eksterne ouditeurs word aangestel om ’n onafhanklike mening oor die finansiële jaarstate uit te spreek.
Na ons mening is hierdie Jaarverslag ’n billike weerspieëling van die bedrywighede, prestasie-inligting, die menslike
hulpbronne-inligting en die finansiële sake van die ATM vir die boekjaar geëindig 31 Maart 2019.
Die uwe

Mnr. MJ Jonas
DIREKTEUR
31 Julie 2019

Prof. EO Saal
VOORSITTER
31 Julie 2019
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6.

STRATEGIESE OORSIG
6.1

Visie

Die ATM se visie is om dit tot ŉ dinamiese en inklusiewe instelling uit te brei wat die talige diversiteit van Afrikaans
bevorder binne die konteks van ŉ multikulturele samelewing.
6.2

Missie

Die missie van die ATM is om:











Die diversiteit van Afrikaans deur inklusiewe programme en aktiwiteite te bevorder.
Inligting te digitaliseer om dit beter te bewaar en toegang daartoe te verhoog.
’n Omgewing te skep waarin verskillende rolspelers van Afrikaans met mekaar in gesprek tree om maatskaplike
samehorigheid te bewerkstellig.
Uit te reik na ander taalgemeenskappe en instellings deur opvoedkundige programme en kulturele aktiwiteite.
‘Miskende’ of verplaaste geskiedenisse van Afrikaans na te vors en ’n verskerpte fokus op Afrika-kennisleerstelsels
te plaas as deel van ’n groter dekolonialiseringsproses.
Wedersydse respek en verdraagsaamheid tussen lede van die Afrikaanse taalgemeenskap te bevorder om
sodoende ’n sterker gedeelde kulturele identiteit te help skep.
Die ATM op gesonde en deursigtige finansiële en administratiewe beginsels te bestuur wat die instelling sal vestig
as ’n leidende en gerekende rolspeler in die erfenissektor.
Afrikaans se diverse taalerfenis, kultuurhistoriese geboue en erfenisterreine te beskerm en te bewaar.
Verskeie kulturele groepe deur werkswinkels en programme te bemagtig.
Die personeel en groter gemeenskap te bemagtig.
6.3

Waardes

Die ATM streef na die welstand van Afrikaans binne die groter Suid-Afrikaanse gemeenskap. In hierdie gees wil ons
Afrikaans bevorder en ondersteun, veral onder die jeug en nie-moedertaalsprekers. Ons poog voortdurend om
wedersydse respek tussen Afrikaans en ander inheemse tale te bevorder deur onder meer die wedersydse invloede van
die verskillende tale op mekaar te erken. Die ATM se waardes sluit in:






7.

Die nastreef van hoë vlakke van integriteit, betroubaarheid, deursigtigheid en professionaliteit in dit wat ons doen.
Om verdraagsaam en respekvol in ons omgang met kulturele groeperinge en ander tale te wees.
Die nastreef van uitnemendheid in ons werksomgewing en in dit wat ons aan die publiek aanbied.
Om by te dra tot die bemagtiging van die Suid-Afrikaanse samelewing.
Om skeppend en innoverend te wees in terme van die programme en aktiwiteite wat ons aanbied.
WETGEWENDE MANDATE

Die ATM is ’n skedule 3A openbare entiteit ingevolge die WOFB.
Hierdie verslag word ingedien ingevolge die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika, 1996 (Wet 108 van
1996); die Wet op Openbare Finansiële Bestuur, 1999 (Wet 1 van 1999 soos hersien deur Wet 29 van 1999);
Tesourieregulasies, 2005; die Wet op Kulturele Instellings, 1998 (Wet 119 van 1998); en ander toepaslike wette
en regulasies.
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8.

ORGANISATORIESE STRUKTUUR

Direkteur
M. Jonas

Uitvoerende Persoonlike
Assistent
M. Visagie

Hoof Finansiële Beampte

Kurator

T. Laing

C. de Kock

Finansiële Beampte

Kommunikasiebeampte

S. de Jager

S. Adema

Koôrdineerder:
Geleenthede en
Besoekersdienste

Opvoedkundige Beampte

Museumbeampte

Skoonmaker

J. Brown

Vakant

N. Jansen

A. Brown

Finansiële Assistent

Terreinopsigter

J. Carstens

H. September

Administratiewe Klerk
E. Pearce

Algmene Werker/
Nutsman
R. Abrahams

Besoekersdienste
Koördineerder

Assistent: Geleenthede en
Kommunikasie

H. Heneke

J. Pietersen

Besoekersbeampte
V. Hendriks

Algmene Werker

Skoonmaker

Vakant

A. Retief

Algmene Werker

Naweekinligtingsbeamptes

D. Syster

L. Snell / L. Martin /
A. Erenstzen

Naweek-skoonmakers
D. Arendse / D. Basjan /
D. Cupido

Naweekgids
H. Heneke

Naweektoegangsbeamptes
T. du Plessis / D. Otto
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AFDELING B: PRESTASI E-INLIGTING

1.

VERSLAG VAN DIE OUDITEUR -GENERAAL: VOORAFBEPAALDE DOELSTELLINGS

Die Ouditeur-Generaal voer tans die nodige ouditprosedures op die prestasie-inligting uit om beperkte versekering te gee in die vorm
van ’n ouditgevolgtrekking. Die ouditgevolgtrekking oor prestasie teenoor voorafbepaalde doelwitte word vervat in die verslag aan die
Bestuur, met verslagdoening oor wesenlike bevindings onder die opskrif ‘Voorafbepaalde Doelwitte’ onder die afdeling ‘Verslag oor
Ander Wetlike en Regulatoriese Vereistes’ in die ouditeursverslag.
Raadpleeg bladsy 36 van die verslag van die Ouditeur-Generaal vervat in Afdeling E: Finansiële Inligting (in die Engelse weergawe van
die Jaarverslag).
2.

SITUASIE-ONTLEDING

Ons fiskale hulpbronne word toegeken aan die hersiening van uitstallings, aan navorsing, versamelingbestuur asook opvoedkundige
en openbare programme. Die getal uitreikprogramme wat onderneem word, wissel voortdurend. Openbare program-werksaamhede
fokus op die opvoedkundige en inligtingsbehoeftes van die onderskeie gehore. Die Tuinteater by die Monument dien in die somer as
lokaal vir ons piekniekkonserte. Nuwe navorsing word gedoen om die verteenwoordigende aard, omvang en gehalte van ons
versamelings én die navorsing oor onderwerpe wat betrekking het op die Afrikaanse taal, te verseker.
2.1

Diensleweringsomgewing
Die ATM bestaan uit drie entiteite: die Afrikaanse Taalmuseum, die Afrikaanse Taalmonument en die Amfiteater. Die
Museum is in die hartjie van die Paarl, terwyl die Monument en Amfiteater aan die buitewyke van die dorp, teen die hange
van die Paarlberg, lê.
Die Museum huisves ’n uitstalling wat die vestiging en ontwikkeling van Afrikaans uitbeeld.
By die Monument is geriewe opgerig om nie net besoekers te lok nie, maar ook toerisme aktiwiteite te ondersteun. Die
bykans 100 hektaar fynbos met wandelroetes, bergfietspaadjies, ’n kinderspeelpark, piekniekgeriewe, ’n verhoog en twee
amfiteaters vir optredes en byeenkomste, ’n koffiewinkel en oorgenoeg parkering maak die Monument ’n ideale plek vir
toerisme inisiatiewe.
Die groot Amfiteater maak ’n baie spesiale deel uit van ons vermaakafdeling. Dit kan ’n skare van tot 4 250 mense huisves en
word gebruik vir konserte en ander geleenthede, met gewilde en bekende kunstenaars en musikante.

2.2

Oorsig oor die Organisatories e Omgewing
Die ATM word bestuur deur ŉ Raad wat aangestel word deur die Minister van Kuns en Kultuur vir ŉ driejaar-termyn. Die
pligte van die Raad, soos beskryf in die Wet op Kulturele Instellings, 1998 (Wet No. 119 van 1998), is soos volg:
 formuleer beleid;
 hou, bewaar en beveilig alle roerende en onroerende eiendom van enige aard wat in die sorg is van, of geleen is aan, of
wat aan die verklaarde instelling behoort;
 ontvang, hou, bewaar en beveilig alle monsters/eksemplare, versamelings of ander roerende eiendom wat onder sy sorg
en bestuur geplaas word kragtens Artikel 10(1) [van die Wet];
 samel fondse in vir die instelling;
 bestuur en beheer gelde wat ontvang word deur die verklaarde instelling en gebruik van daardie gelde vir die uitgawes
wat verband hou met die verrigting van sy werksaamhede;
 hou behoorlike rekord van die eiendom van die verklaarde instelling;
 handig enige opgawes in wat die Direkteur-Generaal vereis en wat verband hou met die byhou van behoorlike
rekeningkundige boekhouding;
 bepaal, onderhewig aan hierdie Wet en met die goedkeuring van die Minister, die oogmerke van die verklaarde instelling;
en
 sorg vir die algemene uitvoering van die doelwitte van die verklaarde instelling.
Daarbenewens stel die Raad, in oorleg met die Minister, die Uitvoerende Hoofbeampte aan en mag dit die ure waartydens,
en die voorwaardes en bepalings waaronder die publiek die verklaarde instelling of ŉ gedeelte daarvan mag besoek, asook
die toegangskoste, bepaal.
Die huidige struktuur van die ATM bestaan uit ŉ uitstalpaneel, opvoedkundige en erfenisdienste, ŉ kuratoriale afdeling,
finansiële afdeling asook ŉ kommunikasie- en bemarkingsafdeling.
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2.3

Belangrike Beleidsontwi kkelinge en Wetgewende Veran deringe
Die Raad het die beleid ten opsigte van post-indiensnemingvoordele goedgekeur en die beleid rakende reis en reistoelae is
hersien en goedgekeur.

2.4

Strategiese Uitkomsgeoriënteerde Doelwitte
Die ATM het 'n personeelkorps van 29 op 31 Maart 2019, wat bestaan uit 17 permanente personeellede, 8 tydelike werkers
en 2 kontrakpersoneel. Twee befondsde permanente poste is op 31 Maart 2019 vakant, met een pos wat op 1 April 2019
gevul sal word en die tweede een wat later in 2019/2020 gevul sal word. Gedurende 2018/2019 het twee permanente
personeellede die diens van die ATM verlaat; een is ontslaan en een het afgetree.
Alle beskikbare fondse wat nie toegeken word vir die vergoeding van ons werknemers nie, word daaraan bestee om te
verseker dat ons oor 'n geskoolde werksmag beskik, aan die nodige regulasies voldoen, om die funksionering van kernfunksies
te verseker, en om strategiese doelwitte en sleuteluitkomste te bereik. Met die innoverende middele om meer besoekers te
lok, en om sodoende meer inkomste te genereer, is die volmaan- en sterrekykpieknieks asook piekniekkonserte gebore. Dit
het daartoe gelei dat die uitgawes ook toegeneem het, veral aangesien die piekniekkonserte kunstenaars benodig. Al die
winste (indien enige) word aangewend om ATM-projekte verder te bevorder. Een daarvan is die 'Laat ons Lees!'geletterdheidsprojek wat 'n paar jaar gelede deur die ATM van stapel gestuur is. Die doel van die projek is om 'n kultuur van
lees en 'n liefde vir boeke te bevorder, en om 'n omgewing te skep waarin kinders tuis met boeke voel. Dit is hoofsaaklik op
landelike skole sonder leesgeriewe of biblioteke gemik.
Met die groeiende belangstelling in geleenthede wat by die Monument gehou word, moet voorsiening vir bykomende
sekerheids- en noodhulpdienste by hierdie geleenthede gedoen word. Weens weer- en lokaalbeperkings, moes die getal
gebeure wat beplan is, verminder word.
Bestuur en die Ouditkomitee het 'n risiko rakende sekuriteit by die Monument geïdentifiseer. Hulle het hul besorgdheid
uitgespreek dat die Monument 'n veilige werksplek, maar belangriker nog, 'n veilige besoekplek moet wees. Gedurende die
2018/2019 finansiële jaar het die ATM ekstra kapitaalwerke-finansiering van die DKK ontvang, wat dit in staat gestel het om
rookverklikkers in die Museum te installeer en bykomende wagte by die Monument en Amfiteater in diens te neem. 'n Veilige
wandelpad vanaf die parkeerterrein na die monument is gebou en 'n kontrakteur is aangestel om heinings rondom die
parkeerarea self op te rig. Die beraamde voltooidatum is in Junie 2019. Die Museum, Monument en Amfiteater het
sekuriteitskameras nodig en die ATM beplan om gedurende die boekjaar 2019/2020 'n kontrakteur vir installering daarvan
aan te stel.
Die algemene infrastruktuur van die Museum, Monument en Amfiteater bly ook 'n bekommernis vir bestuur aangesien dit
meer as 40 jaar oud is. Die DKK het gedurende die 2017/2018-finansiële jaar fondse beskikbaar gestel wat gebruik is om die
Museum aan die buitekant te verf, om die Amfiteater te verf en waterdig te maak en om 'n begin te maak aan 'n fasebenadering tot die opgradering van die elektrisiteitsinfrastruktuur by die Monument en Amfiteater, wat oorgedra is na die
2018/2019 finansiële jaar.
Soos vereis deur die Wet op Openbare Oudit, Wet 25 van 2004, artikel 23(6), kwalifiseer die ATM jaarliks vir finansiële hulp
om die oudit-generaal se ouditfooi te betaal. Hoewel alle fooie tot 2014 betaal is, het die Nasionale Tesourie aan die
Ouditeur-Generaal aangedui dat hulle nie museums sal help met die betaling van uitstaande ouditgelde nie. Dit laat die ATM
in 'n penarie met hoë ouditgelde wat uit sy eie begroting betaal moet word. Die Ouditeur-Generaal het aangedui dat hulle
hul huidige driejaarbegroting met 'n beduidende verlaagde begroting vir die oudit van die 2015/2016-finansiële jaar sal
herbewerk. In Junie 2016 het die ATM 'n brief van die DKK, geskryf deur die Nasionale Tesourie, ontvang waarin aangedui is
dat instellings slegs die 1% moet betaal en dat die Ouditeur-Generaal die res pro bono sal doen. Met 'n gedeelte van die 2016
en 2017 se ouditkostes wat steeds uitstaande is, het die Ouditkomitee aanbeveel, en het die Raad goedgekeur, dat 'n
ooreenkoms met die Ouditeur-generaal aangegaan word om enige uitstaande bedrae af te betaal. Op 31 Maart 2019 is alle
uitstaande ouditkoste ten volle vereffen.
Bo en behalwe die aktiwiteite en programme wat by die Monument aangebied word, huisves die besoekersentrum by die
Monument 'n uitstalling wat 'n uitbreiding tot die Museum se uitstallings is. Die sentrum beheer ook die navrae,
besoekersvloei en -administrasie-logistiek. Verder dien die lesingsaal as ŉ plek waar groepe ingelig word oor die verskillende
aktiwiteite en aspekte rakende die erfenis van Afrikaans en haar bydrae tot nasiebou en maatskaplike samehorigheid. 'n
Tydelike gedigte-uitstalling wat opkomende skrywers blootstelling gee, word in die Monument se buitelugse Groen Galery
gehuisves.
Die ATM het ekstra befondsing van die DKK ontvang om munisipale uitgawes vanaf 2017/2018 te betaal. Tans word hierdie
fondse aan die DOW betaal, wat op sy beurt die plaaslike munisipaliteit moet betaal.
Gedurende die 2018/2019-finansiële jaar het die ATM drie uitstallings, twee tydelike uitstallings en een reisende uitstalling,
aangebied.
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3.

PRESTASIE-INLIGTING INGEVOLGE PROGRAM
3.1

Program: Administrasie

3.1.1
Strategiese doelwitte 1: Toegang tot die Mus eum en Monument
Doel van program
Sub-programme
Strategiese doelwitte
Verhoog inkomste by die Museum en
Toegang tot die Museum en Monument
Verhoog die getal besoekers met 10%
Monument
oor die volgende vyf jaar
3.1.1.1
Prestasieaanwyser

Sleutelprestasiemaatreëls en hul teikens en werklike resultate
Afwyking
Afwyking
Werklike
Beplande
Werklike
van
van
prestasie
teiken
prestasie
beplande
2017/2018
2017/2018
2018/2019
2018/2019
teiken
tot
2018/2019
2018/2019

Getal besoekers
per jaar

78 247

64 800

72 032

7 232

-6 215

Getal piekniek
geleenthede per
jaar

19

15

18

3

-1

3.1.1.2
Sub-program
naam
Aanbied van
geleenthede
Totaal

Opsomming van betalings per sub -program
2018/2019
Werklike
(Oor)/onderBegroting
uitgawes
spandering
R'000
R'000
R'000

Kommentaar op
afwyking
Teiken oortref.
Beduidend meer
besoekers aan die
Monument in terme van
die oorspronklike
teiken, maar die ATM
het ŉ afname in
besoekers vergeleke
met die vorige finansiële
jaar ervaar weens die
Wes-Kaapse droogte en
ekonomiese faktore
Teiken oortref.
Ná die finalisering van
ons kalender, het ons
die geleentheid benut
om 'n paar bykomende
konserte gedurende die
somerseisoen aan te
bied

2017/2018

R'000

Werklike
uitgawes
R'000

(Oor)/onderspandering
R'000

Begroting

986

936

50

468

666

-198

986

936

50

468

666

-198

3.1.2
Strategiese doelwitte 2: Menslikehulpbron ne-bestuur
Doel van program
Sub-programme
Verseker dat personeel goed opgelei is en gereeld
Menslike Hulpbronnegeëvalueer word om ŉ hoër vlak van dienslewering te
bestuur
bereik

Strategiese doelwit
Om ŉ 100% evalueringskoers te behaal
en ŉ goed opgeleide personeelkorps te
verseker
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3.1.2.1
Prestasieaanwyser
Persentasie/
Aantal
personeel
prestasieevaluasies
per jaar
gedoen
Koördineer
en bestuur
opleiding vir
personeelled
e per jaar

Sleutelprestasiemaatreëls en hul doelwitte en werklike resultate
Werklike
Beplande
Werklike
Afwyking van
Afwyking van
prestasie
teiken
prestasie
beplande teiken
2017/2018 tot
2017/2018
2018/2019
2018/2019
2018/2019
2018/2019

2

11 opleiding
ingrepe

2

2

6 opleiding
ingrepe

0

7 opleiding
ingrepe

1

Opsomming van betalings per sub -program
2018/2019
Begroting
Werklike
(Oor)/onderSub-program naam
uitgawes
spandering
R'000
R'000
R'000
45
45
0
Opleidingskoste

Kommentaar op
afwykings

0

Teiken behaal

-4

Teiken oortref.
Nuutaangestelde
personeel woon
kursus by wat
ander
personeellede
reeds voltooi het

3.1.2.2

45

Totaal
3.1.2.3

45

0

Jaarlikse
herstelwerk
en onderhoud
voltooi
- Museum
- Monument
Jaarlikse ekobestuur
voltooi
- Waterslote
skoongemaak
- Uitheemse
indringerbome
verwyder
- Brandstroke
skoongemaak

(Oor)/onder
spandering
R'000
14

53

39

14

Strategie om gebiede van onderprestasie te bowe te kom
 Teikens aangepas om meetbare teikens te weerspieël omdat persentasies nie so duidelik gedefinieer was nie.

3.1.3
Strategiese doelwit 3: Eiendomsbestuur
Doel van program
Verseker aanvaarbare geboue, goed versorgde tuine en bewaring van
fynbos

3.1.3.1
Prestasieaanwyser

R'000
53

2017/2018
Werklike
uitgawes
R'000
39

Begroting

Sleutelprestasiemaatreëls
Werklike
Beplande
prestasie
teiken
2017/2018
2018/2019

Sub-programme
Eiendomsbestuur

Strategiese doelwit
Om 100% by ons jaarlikse
eiendomsonderhoud se
werksprogram te hou

en hul doelwitte en werklike resultate
Werklike
Afwyking van
Afwyking van
prestasie
beplande teiken
2017/2018 tot
2018/2019
2018/2019
2018/2019

Verfwerk
voltooi
– 30 Jun

Verfwerk
voltooi
– 30 Jun

Verfwerk
voltooi
– 30 Jun

Geboue se
herstelwerk
voltooi
– 30 Nov

Geboue se
herstelwerk
voltooi
– 30 Nov

Geboue se
herstelwerk
voltooi
– 30 Nov

Verfwerk
voltooi
– 30 Jun

Verfwerk
voltooi
– 30 Jun

Voltooi:

Geboue se
herstelwerk
voltooi
– 30 Nov

Geboue se
herstelwerk
voltooi
– 30 Nov

0

Kommentaar op
afwykings

0

Teiken behaal

Teiken behaal
Werksprogram gewysig
weens weer en
werkslading

30 Jun

0

0

29 Mrt

0

0

20 Nov

0

0
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3.1.3.2
Sub-program
naam

Opsomming van betalings per sub -program
2018/2019
Begroting
Werklike
(Oor)/onderuitgawes
spandering

Eiendomsbestuur
Totaal

Begroting

2017/2018
Werklike
uitgawes

(Oor)/onderspandering

R'000

R'000

R'000

R'000

R'000

R'000

1 877
1 877

1 081
1 081

796
796

2 635
2 635

604
604

2 031
2 031

3.1.4
Strategiese doelwit 4: Toep aslike Wetgewing
Doel van program
Sub-programme
Voldoening aan toepaslike wetgewing
Toepaslike Wetgewing

3.1.4.1
Prestasieaanwyser

Sleutelprestasiemaatreëls en hul teikens asook werklike resultate
Afwyking
Werklike
Werklike
van
Beplande teiken
prestasie
prestasie
beplande
2018/2019
2017/2018
2018/2019
teiken
2018/2019

Jaarlikse
prestasieplan
Kwartaalverslae
Prestasie-inligting
en finansiële state
Jaarverslag en
geouditeerde
finansiële state
Strategiese plan
Finansiële
bestuurstelsels en
prosedures
Prestasiebestuurstelsels
geïmplementeer

Ondernemingsrisikobestuur
3.1.4.2
Sub-program
naam

Afwyking
van
2017/2018
tot
2018/2019

Kommentaar
op afwyking

1 plan

1 plan

1 plan

0

0

Teiken behaal

4 verslae

4 verslae

4 verslae

0

0

Teiken behaal

1

1

1

0

0

Teiken behaal

1 verslag

1 verslag

1 verslag

0

0

Teiken behaal

0

0

0

0

0

NVT

1 opgedateer

1 opgedateer

1 opgedateer

0

0

Teiken behaal

1 hersien

1 hersien

2 hersien

1

-2

Teiken
oortref.
Beleide
hersien soos
nodig

1 plan

1 plan

1 plan

0

0

Teiken behaal

Opsomming van betalings per sub -program
2018/2019
Begroting
Werklike
(Oor)/onderuitgawes
spandering
R'000

Toepaslike
wetgewing
Totaal

Strategiese doelwit
Om ten volle te voldoen aan toepaslike
wetgewing

R'000

R'000

Begroting

2017/2018
Werklike
uitgawes

(Oor)/onderspandering

R'000

R'000

R'000

19

18

1

30

16

14

19

18

1

30

16

14
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3.2

Program: Sakeprojekte

3.2.1
Strategiese doelwit 4: Fond sinsameling en Bemarking
Doel van program
Sub-programme
Aanbied van
Fondsinsameling en Bemarking
fondsinsamelingsgeleenthede en
vaardigheidsontwikkelingskursusse

Strategiese doelwit
Aanbied van ŉ aantal
fondsinsamelingsgeleenthede en kursusse

3.2.1.1

Sleutelprestasiemaatreëls en hul teikens asook werklike resultate
Strategiese Doelwitte
Prestasie-aanwyser
Afwyking van
Werklike
Beplande
Werklike
Afwyking van
beplande
prestasie
teiken
prestasie
2017/2018 tot
teiken
2017/2018
2018/2019
2018/2019
2018/2019
2018/2019
Getal fondsinsamelingsgeleenthede per jaar
Getal
vaardigheidsontwikkelingskursusse per jaar

1

1

2

1

1

5

4

5

1

0

Opsomming van betalings per sub -program
2018/2019
Sub-program
Begroting
Werklike
(Oor)/ondernaam
uitgawes
spandering
R'000
R'000
R'000
Fondsinsameling
29
28
1
en bemarking
29
28
1
Totaal

Kommentaar op
afwykings

Teiken oortref.
Meer geleenthede
het na vore gekom
Teiken oortref.
Populariteit van
kursusse jaarliks
herbeoordeel

3.2.1.2




2017/2018
Werklike
uitgawes
R'000

Begroting
R'000

(Oor)/onderspandering
R'000

62

29

33

62

29

33

3.2.1.3 Strategie om gebiede van onderprestasie te bowe te kom
Staak fondsinsamelingsgeleenthede met ander vennote, die Aandwedloop uitgesluit.
Minimaliseer die getal kursusse omdat ons wil fokus op relevante onderwerpe in terme van ons mandaat en omdat die
belangstelling in erfenis-onderwerpe beperk is.

3.2.2
Strategiese doelwit 5: Open bare Programme en Kommunikasie
Doel van program
Sub-programme
Strategiese doelwit
Bevorder die instelling by alle vlakke van
Openbare Programme en Kommunikasie Om ŉ aantal spesiale dae per jaar aan te
die gemeenskap deur openbare
bied
programme aan te bied

3.2.2.1 Sleutelprestasiemaatreëls en hul teikens asook werklike resultate
Strategiese Doelwitte
PrestasieWerklike
Beplande
Werklike
Afwyking van
aanwyser
prestasie
teiken
prestasie
beplande teiken
2017/2018 2018/2019
2018/2019
2018/2019
Getal spesiale dae
per jaar

Borg-ŉ-Bus-projek:
Getal
minderbevoorregte
groepe vervoer na
Museum en
Monument

Kommentaar
op afwyking

Afwyking van
2017/2018 tot
2018/2019

10

8

9

1

-1

1

1

1

0

0
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3.2.2.2

Opsomming van betalings per sub -program
2018/2019
Begroting
Werklike
(Oor)/onderSub-program se
uitgawes
spandering
naam
R'000
Openbare
programme en
kommunikasie
Totaal
3.2.2.3

R'000

R'000

Begroting

2017/2018
Werklike
uitgawes

(Oor)/onderspandering

R'000

R'000

R'000

245

245

0

113

84

29

245

245

0

113

84

29

Strateg ie om gebiede van onderprestasie te bowe te kom
 Openbare programme sal nou spesiale dae genoem word.
 Uitreikprojekte (voorheen deel van opvoedkundige programme) vorm vanaf 2017/2018 deel van spesiale dae.

3.2.3
Strategiese doelwit 6: Versamelingbestuur
Doel van program
Sub-programme
Versamel van waardevolle en relevante
Versamelingsbestuur
dokumentasie, artefakte en boeke vir die
doel van verwysing, navorsing en
uitstalling Dokumentering daarvan in ŉ
digitale register.
Bewaring daarvan vir die toekoms deur
middel van restourasie, herstel,
skoonmaak en bewaring onder geskikte
klimaatstoestande en aanvaarde
museologiese standaarde, ingevolge die
ATM se bewaringsbeleid

Strategiese doelwit
Skaf 2 boeke per jaar aan
Restoureer of herstel van 2 beskadigde
artefakte per jaar
Inspekteer die tekstielversameling 4 keer
per jaar
Inspekteer argief 4 keer per jaar
Monitor klimaatstoestande in die argief
50 keer per jaar
Uitstallings sal 12 keer per jaar
geïnspekteer word

3.2.3.1 Sleutelprestasiemaatreëls en hul teikens asook werklike resultate
Strategiese Doelwitte
Prestasie-aanwyser
Werklike
Beplande
Werklike
Afwyking van
prestasie
teiken
prestasie
beplande teiken
2017/2018
2018/2019 2018/2019
2018/2019

Getal artefakte per jaar
aangeskaf

Getal artefakte
gerestoureer of deur
kenners herstel per jaar
Handhawing van die
register vir inspeksie van
die argiewe per jaar
Handhawing van die
register vir die
tekstielversameling per jaar
Handhawing van die
register vir
klimaatstoestande in
argiewe per jaar
Handhawing van die
register vir inspeksie van
die totale uitstalling per
jaar

Afwyking van
2017/2018
tot
2018/2019

Kommentaar
op afwyking

2

0

72

72

70

Teiken oortref.
Skenkings van
verskeie
artefakte
ontvang wat
van akademiese
waarde is

8

2

3

1

-5

Teiken oortref.
Bybels herstel

4

4

4

0

0

Teiken behaal

4

4

4

0

0

Teiken behaal

50

50

51

1

1

Teiken oortref.
Meer
geleenthede het
na vore gekom

12

12

12

0

0

Teiken behaal
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3.2.3.2
Sub-program
naam
Versamelingbestuur
Totaal
3.2.2.3

Opsomming van betal ings per sub-program
2018/2019
Begroting
Werklike
(Oor)/onderuitgawes
spandering

Begroting

2017/2018
Werklike
uitgawes

(Oor)/onderspandering

R'000

R'000

R'000

R'000

R'000

R'000

10

10

0

2

0

2

10

10

0

2

0

2

Strategie om gebiede van onderprestasie te bowe te kom
 Omdat die ATM 'n geslote versameling sowel as beperkte argiefruimte het, word alle verkrygings van artefakte
slegs tot skenkings beperk.
 Die ATM het in 2017/2018 'n volledige oudit van sy argief gedoen wat daartoe gelei het dat sekere items
geïdentifiseer is om herstel te word. Weens beperkte fondse, sal die herstel van die geïdentifiseerde items
gedoen word soos fondse beskikbaar word.

3.2.4

Strategiese doelwit 7: Navorsing
Doel van program
Sub-programme
Om horisonne te verskuif tot voordeel van Navorsing
die gemeenskap en navorsingsresultate so
wyd moontlik bekend te maak

Strategiese doelwit
Skryf jaarliks 12 kort maandelikse artikels vir die ATM se
webwerf/Facebookblad
Skryf jaarliks 2 artikels vir die ATM se nuusbrief
Lewer 4 lesings of artikels per jaar

3.2.4.1 Sleutelprestasiemaatreëls en hul teikens asook werklike resultate
Strategiese Doelwitte
PrestasieWerklike
Beplande
Werklike
Afwyking van
Afwyking van
aanwysers prestasie
teiken
prestasie
beplande teiken
2017/2018 tot
2017/2018
2018/2019
2018/2019
2018/2019
2018/2019
Getal
artikels
geskryf of
5
2
4
2
-1
lesings
aangebied
per jaar
Getal kort
artikels vir
webwerf/
24
6
42
36
18
Facebook
per jaar
3.2.4.2
Sub-program
naam
Navorsing
Totaal

Opsomming van betalings per sub -program
2018/2019
Begroting
Werklike
(Oor)/onderuitgawes
spandering

Kommentaar op afwykings

Teiken oortref. Dit was
moontlik om 2 meer artikels
as beplan te skryf
Teiken oortref. Behalwe vir
die ATM se eie inhoud, het
ons ook baie relevante
inligting rakende Afrikaans in
2018/2019 gedeel

Begroting

2017/2018
Werklike
uitgawes

(Oor)/onderspandering

R'000

R'000

R'000

R'000

R'000

R'000

87
87

87
87

0
0

1 018
1 018

209
209

809
809

3.3
Program: Openbare Deelname
3.3.1
Strategiese doelwit 8: Uitstallings
Doel van program
Sub-programme
Die publiek op ŉ moderne, insiggewende
Uitstallings
en genotvolle wyse rakende ons
kernboodskap inlig

Strategiese doelwitte
Installeer een nuwe uitstalling per jaar of dateer een
uitstalling per jaar op
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3.3.1.1 Sleutelprestasiemaatreëls en hul teikens asook werklike resultate
Strategiese Doelwitte
PrestasieWerklike
Beplande
Werklike
Afwyking van
Afwyking van
aanwyser
prestasie
teiken
prestasie
beplande teiken
2017/2018 tot
2017/2018 2018/2019
2018/2019 2018/2019
2018/2019
Getal
uitstallings
aangebied
1
1
3
2
2
of
opgedateer
per jaar
3.3.1.2
Sub-program
naam
Uitstallings
Totaal

Opsomming van betalings per sub -program
2018/2019
Begroting
Werklike
(Oor)/onderuitgawes
spandering

Kommentaar op afwyking

Teiken oortref. Vir 2018/2019
het die ATM twee tydelike
uitstallings en 'n reisende
uitstalling gehou. Die nuwe
reisende uitstalling vervang die
ATM se vorige een

Begroting

2017/2018
Werklike
uitgawes

(Oor)/onderspandering

R'000

R'000

R'000

R'000

R'000

R'000

8
8

7
7

1
1

168
168

39
39

129
129

3.3.2
Strategiese do elwit 8: Opvoeding
Doel van program
Aanbied van opvoedkundige programme van ŉ hoë standaard
aan besoekende skoolgroepe, gebaseer op die huidige
skoolleerplan
Vervoer mindergegoede skole na die Museum en Monument
Bevorder ŉ kultuur van lees, stimuleer ŉ liefde vir boeke en skep
ŉ omgewing waarin leerders tuis voel tussen boeke
Ontwerp en bied spesiale programme aan wat fokus op skryf en
openbare redevoering
Uitreik na gemeenskappe en aanbied van spesifieke programme
vir selfverbetering

Sub-programme
Opvoeding

Strategiese doelwitte
Bereik skoolgroepe
Bied ŉ aantal opvoedkundige programme
per jaar aan
Borg ŉ aantal ritte vir minderbevoorregte
skole per jaar
Bied ŉ aantal taalprojekte per jaar aan
Organiseer ŉ aantal kompetisies per jaar
Loods ŉ aantal uitreikprojekte per jaar
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3.3.2.1 Sleutelprestasiemaatreëls en hu l teikens asook werklike resultate
Strategiese Doelwitte
Prestasie-aanwyser
Werklike
Beplande
Werklike
Afwyking van
Afwyking van
prestasie
teiken
prestasie
beplande teiken
2017/2018 tot
2017/2018 2018/2019 2018/2019
2018/2019
2018/2019
Getal skooltoere per
jaar aangebied

Borg-ŉ-Bus-projek:
getal
minderbevoorregte
skoolgroepe per jaar
na Museum en
Monument vervoer
Aantal taalprojekte
per jaar – ontwerp en
bied spesiale
programme aan wat
fokus op lees en skryf
Getal kompetisies vir
skole/leerders per jaar
aangebied
Aantal uitreikprojekte
per jaar – bied
spesifieke programme
aan vir selfverbetering
Getal opvoedkundige
programme
(Internasionale Dag vir
Monumente en
Terreine, Moedertaal
dag, Museumdag,
Wêreldomgewingsdag,
Boomplantdag,
Erfenisdag, Vrystelling
van die Slawe Dag,
Waterweek) per jaar
3.3.2.2
Sub-program
naam
Opvoeding
Totaal
3.2.2.3

Kommentaar op
afwyking

111

70

129

59

18

Teiken oortref.
Meer groepe stel
daarin belang om
die ATM te besoek
omdat ons
programme op die
huidige
skoolleerplanne
gebaseer is

15

15

15

0

0

Teiken behaal

5

2

2

0

-3

Teiken behaal

2

2

2

0

0

Teiken behaal

0

1

1

0

1

Teiken behaal

9

9

9

0

0

Teiken behaal

Opsomming van betalings per sub -program
2018/2019
Begroting
Werklike
(Oor)/onderuitgawes
spandering

2017/2018
Begroting

Werklike
uitgawes

(Oor)/onderspandering

R'000

R'000

R'000

R'000

R'000

R'000

137
137

136
136

1
1

57
57

79
79

-22
-22

Strategie om gebiede van onderprestasie te bowe te kom
 Skoolgroepe het jaar-op-jaar toegeneem namate die getal kinders per groep afgeneem het, wat die personeel
toelaat om meer groepe te akkommodeer. Die programme wat die ATM aan die groep bied, is gebaseer op die
huidige skoolleerplan vir die spesifieke graad, wat dit 'n uitbreiding tot die klaslokaal maak.
 Uitreikprojekte het onder spesiale dae (voorheen onder opvoedkundige programme) in 2017/2018 geval.
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4.

INKOMSTEVORDERING
4.1

Bron van
inkomste

Oordrag
ontvang: DKK
Toegangsgeld
Huurinkomste
ontvang
Rente ontvang
Befondsing en
bemarking
Ander inkomste
Totaal

Inkomstevordering
2018/2019
Beraamde
bedrag

(Oor)/onderverhaling

2017/2018
Beraamde
bedrag

R'000

Werklike
bedrag
ingevorder
R'000

R'000

13 284

11 299

1 691

(Oor)/onderverhaling

R'000

Werklike
bedrag
ingevorder
R'000

1 985

11 083

9 768

1 315

1 621

70

1 357

1 936

-579

435

506

-71

260

375

-115

273

402

-129

212

305

-93

80

550

-470

418

407

11

2 047
17 810

98
14 476

1 949
3 334

92
13 422

106
12 897

-14
525

4.1.1

Kommentaar op inkomstevorderi ng

4.1.1.1

Oordrag van DKK ontvang

R'000

Elke finansiële jaar ontvang die ATM ŉ maandelikse oordrag van die DKK. Vanuit hierdie maandelikse oordrag word
die personeel betaal en ŉ deel van die bedryfskostes van die Museum en Monument gedek. Selfgegenereerde fondse
word aangewend om die res van die bedryfskostes te dek en bykomende fondse te genereer. In die afgelope twee
boekjare het die ATM nie net 'n subsidie ontvang nie, maar ook oordragte vir kapitaalwerke en munisipale uitgawes.
Vanaf 2018/2019 het die ATM ook 'n bykomende oordrag ontvang vir bedryfskoste, huurgeld en koste van
voldoening.
4.1.1.2

Toegangsgeld
Die ATM hef toegangsgeld by die Museum en die Monument. Afgesien van die oordrag van die DKK is dit ons
hoofinkomste. Die inkomste wat ons ontvang uit toegangsgeld word aangewend om die meeste van die
bedryfskostes en uitgawes vir die kernfunksies van die ATM te dek. Ons hekgeld het die afgelope vyf finansiële jare
toegeneem danksy ŉ reeks piekniekkonserte (in 2011 geloods). Dit bou op die sukses van die volmaanpieknieks en
sterrekykpieknieks in die voorafgaande twee jare (2009 en 2010). Ons opvoedkunde afdeling het ook uitgereik na die
Departement van Onderwys en Wes-Kaapse skole om te verseker dat die programme en toere wat vir skoolgroepe
aangebied word die nasionale skoolleerplan aanvul. In totaal het besoekers aan die Museum en Monument met
8,65% afgeneem vergeleke met die vorige jaar (2017/2018: 78 247; 2018/2019: 71 477). Ander geleenthede – soos
die skrywersaande, die aandwedloop ensovoorts – wat aangebied is, het nog 736 besoekers gelok, wat ons by
altesaam 72 213 besoekers vir die boekjaar bring. Die verdere afname in besoekersgetalle kan grootliks toegeskryf
word aan die droogte wat die Wes-Kaap ervaar het asook ekonomiese faktore.

4.1.1.3

Huurinkomste ontvang
Die ATM genereer inkomste danksy die maandelikse huur van ŉ koffiewinkel op die perseel van die Monument en
die ad hoc-verhuring van die Amfiteater. Die Monument se terrein is deur nasionale en internasionale fotograwe vir
rolprent- en reklameproduksies gebruik, asook vir huwelikseremonies en troufotografie. Inkomste uit huurgeld was
meer as verwag vir 2018/2019. Dit kan hoofsaaklik toegeskryf word aan die skiet van meer rolprent- en
reklameproduksies by die Monument.

4.1.1.4

Rente ontvang
Ons ontvang rente op lae-risiko beleggings (vaste deposito’s en geldmark-rekeninge). In Maart 2015 en 2017 het die
ATM fondse vir kapitaalwerkprojekte ontvang wat oorgedra is na ŉ spaarrekening nadat toestemming verkry is van
die Nasionale Tesourie. Die fondse het rente tydens die finansiële jaar gegenereer en daartoe bygedra dat die ATM
ŉ verhoging in rente ontvang gehad het.

4.1.1.5

Befondsing en bemarking
Jaarliks doen ons aansoek by private instellings vir skenkings en borgskappe vir spesifieke projekte. Ons het skenkings
en borgskappe van private befondsers in 2017/2018 en 2018/2019 ontvang.
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4.1.1.6

Ander inkomste
Ander inkomste bestaan hoofsaaklik uit inkomste gegeneer deur verkope van goedere en deels uit die verkoop van
bates wat afgeskryf is, sowel as van versekeringseise. In 2017/2018 het ons ŉ versekeringseis van R25 175 gehad, wat
deel gevorm het van die oorverhaling van ander inkomste. In 2018/2019 het ons ŉ versekeringseis van R9 165 gehad.
Die ATM het die oordrag van beleggingsfondse ingesluit om 'n betaling aan die Departement van Openbare Werke
(DOW) te bewerkstellig.

4.2

Kapitaalbelegging
4.2.1

4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.2.6

4.2.7

4.2.8

4.2.9

Die ATM het slegs roerende bates en erfenisbates. Roerende bates word net vervang wanneer hulle
onherstelbaar of gesteel is. Daar word begroot vir nuwe roerende bates wat aangekoop word soos nodig. Die
ATM het nie kapitale bates nie.
Die DOW hanteer normaalweg infrastruktuurprojekte vir die ATM. Ons beplan ŉ nuwe gebou by die
Monument vir ablusiegeriewe.
Beplande infrastruktuurprojekte is: Instandhouding van ATM-geboue; stabilisering van die vloere van die
Taalmuseum; en die opstel van planne vir ablusiegeriewe vir die Taalmonument se werkers.
Daar is geen planne om enige huidige geriewe af te gradeer of te sluit nie.
Onderhoud word op ŉ kwartaallikse basis by die Museum en Monument uitgevoer ingevolge ŉ werkskedule.
Onderhoud aan die Besoekersentrum is nou die verantwoordelikheid van die ATM, hoewel daar nog ŉ
waarborg van ongeveer sewe jaar op die gebou is. Danksy die waarborg sal die verantwoordelikheid nie ŉ
onmiddellike effek op die uitgawes hê nie, maar dit sal beslis in komende jare ŉ uitwerking hê. Fondse is van
die DKK ontvang vir groter instandhoudingsprojekte, waarvan die geld gebruik is om die Museum te verf, die
Amfiteater te verf en waterdig te maak, terwyl die res gebruik is om die elektriese infrastruktuur by die
Monument en Amfiteater te begin opgradeer.
Ons het bates ter waarde van R1 354 490 verkry (koste voor depresiasie) en bates afgeskryf ter waarde van
R17 378 (koste voor depresiasie). Van die bates wat afgeskryf is, was R11 371 weens diefstal, en R6 007 hou
verband met items wat geskrap is.
Die ATM gebruik Pastel Evolution Fixed Assets-programmatuur om die databasis te bestuur. Die databasis
word op ŉ maandelikse basis bygewerk en depresiasie word bereken ná die opdatering. Die bates word ook
op ŉ kwartaallikse basis getel deur middel van die monster-metode en ŉ volledige telling word jaarliks gedoen.
Toestand van die geboue:
Besoekersentrum, Monument – redelik ('n paar krake dui daarop die gebou se fondamente dalk geskuif het)
Koffiewinkel, Monument – goed
Kaartjiekantoor, Monument – goed
Museum – redelik (benodig onderhoud aan elektrisiteitstelsel, vloere moet beter gestabiliseer word)
Amfiteater – redelik (onderhoud soos verf ensovoorts benodig)
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AFDELING C: BEHEER

1.

PORTEFEULJEKOMITEE
1.1

Datum van Vergadering
Geen vergadering is vir 2018/2019 geskeduleer nie.

1.2

Risikogebiede asook Implementeringsplanne en -handelinge
Geen risikogebiede of implementering van planne en optrede is gedurende 2018/2019 bespreek nie.

2.

UITVOERENDE GESAG
Verslae voorgelê aan die Uitvoerende Gesag soos bepaal deur die WOFB en Tesourieregulasies:
Kwartaalverslae

1ste kwartaalverslag
2de kwartaalverslag
3de kwartaalverslag
4de kwartaalverslag

30 Julie 2018
31 Oktober 2018
30 Januarie 2019
29 April 2019

Terugvoering is van die DKK rakende die kwartaalverslae ontvang deur middel van twee halfjaarlikse terreinbesoeke. Vanaf
2014 is ’n kwartaalverslag ook aan Nasionale Tesourie gestuur. Die verslag is op dieselfde datums as hierbo genoem,
ingehandig.
Jaarlikse Prestasieplan

1ste konsep
2de konsep
Finaal

31 Augustus 2018
27 November 2018
29 Januarie 2019

Terugvoering is ontvang van die DKK rakende die Jaarlikse Prestasieplan. Die gedrukte Jaarlikse Prestasieplan moes aan die
Parlement voorgelê word, maar 'n brief, gedateer 27 Februarie 2019, is van die Adjunkpresident se parlementêre raadgewer
ontvang waarin aangedui word dat die voorlegging van die Jaarlikse Prestasieplan uitgestel is tot die heroorweging van die
Begrotingswetsontwerp in die 6de parlement.
Die Strategiese Plan 2015-2020 wat op 11 Maart 2015 ingedien is, is steeds van toepassing en geen veranderinge is tydens
2018/2019 daaraan aangebring nie.
Jaarverslag

Konsep
Finaal

31 Julie 2018
31 Augustus 2018

Die Jaarverslag is op 17 September 2018 aan die Parlement voorgelê.
Ouditverslag en bestuursverslag

31 Julie 2018

Verbeteringsplanne vir oudituitkomste

1ste terugvoer
2de terugvoer
3de terugvoer

31 Oktober 2018
30 Januarie 2019
29 April 2019

Geraamde nasionale besteding

GNB-databasis

6 November 2018

3.

DIE RAAD
3.1

Inleiding
Die Raadslede is baie bekwaam en professioneel in hul benadering tot sake. Meeste is aan universiteite as professors of
senior lektors verbonde en lewer waardevolle bydraes.

3.2

Die rol van die Raad
Die rol van die Raad is om in ’n oorhoofse hoedanigheid die werksaamhede van die ATM te monitor, beleid te bepaal, senior
personeelaanstellings te doen en oudit- en wetlike voorskrifte na te kom.
 Dit het absolute verantwoordelikheid vir die prestasie van die ATM.
 Dit behou volle en doeltreffende beheer oor die ATM.
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 Dit moet verseker dat die ATM aan toepaslike wette, regulasies en regeringsbeleid voldoen.
 Dit het onbeperkte toegang tot die inligting van die ATM.
 Dit formuleer, monitor en het oorsig oor korporatiewe strategie, groot aksieplanne, risikobeleid, jaarlikse begrotings en
sakeplanne.
 Dit verseker dat prestasiedoelwitte bereik word.
 Dit bestuur potensiële botsings van belange.
 Dit ontwikkel ’n duidelike definisie van die vlakke van wesenlikheid.
 Dit verseker dat die finansiële state opgestel word.
 Dit moet integriteit, verantwoordelikheid en aanspreeklikheid handhaaf.
3.3

Raadshandves
Die Raadshandves is goedgekeur en geteken op 7 Desember 2018.

3.4

Samestelling van die Raad

Die ATM se Raad bestaan uit agt lede. Hierdie lede is deur die Minister van Kuns en Kultuur vanaf 1 Desember 2017 tot 30 November
2020 aangestel. Hul termyn vir 2018/2019 was 1 April 2018 tot 31 Maart 2019. In 2018/2019 het die Raad 4 keer vergader.
Raadslede van 1 Desember 2017 – 30 November 2020

Naam

Benaming
(ingevolge
die
raadstruktuur
vir openbare
entiteite)

Termyn

Kwalifikasies

Prof EO Saal

Voorsitter

1 Des 2017
– 30 Nov
2020

BA (Afrikaans,
Geskiedenis,
Taalkunde), HOD,
Hons BA
(Afrikaans), MA
(Afrikaans), PhD
(Bedryfskommunikasie)

Adv P
Magona

Ondervoorsitter

1 Des 2017
– 30 Nov
2020

BIuris, LLB, LLM
(Arbeidsreg)

Mnr JJ Saal

Lid

1 Des 2017
– 30 Nov
2020

Prof S van
Wyk

Lid

1 Des 2017
– 30 Nov
2020

BA Hons
(Taalkunde)
Nasionale
Diploma:
Tegniese
Finansiële
Rekeningkunde
MA, DLitt in
Afrikaanse
Letterkunde
DLitt et Phil
(Sosiologie), MA,
B Soc Sc

Prof J
Grobbelaar

Lid

1 Des 2017
– 30 Nov
2020

Raadsdirekteurskappe
(Lys van entiteite)

Ander
komitees

Getal Raadsvergaderings
bygewoon

NVT

NVT

4

Regte

NVT

NVT

2

Menslike
Hulpbronne
Arbeidsverhou
dinge
Oudit

NVT

Lid van die
Ouditkomitee

4

Afrikaanse
Letterkunde

Lid van die Stigting
vir Bemagtiging
deur Afrikaans

Lid van die
Ouditkomitee

3

Kundigheidsge
bied

Afrikaanse
Taalkunde
(spesifiek
Sosiolinguistiek
en
Dokumentontw
erp)

Suid-Afrikaanse
Studies:
Afrikaner
Nasionalisme,
Ras, Klas,
Etnisiteit; SuidAfrikaanse
Demokratiese
Oorgang,
Menseregte,
Maatskaplike
Geregtigheid en
die SA
Waarheids- en
Versoeningsko
mmissie

Raadslid: Tshwane
Universiteit van
Tegnologie;
Universiteit van
Edinburgh, Liz
Stanley, ESRC
Professorial
Research Fellow –
‘Whites Writing
Whiteness’ project
(South Africa 1770 –
1970)

Lid van die
Ouditkomitee
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Mnr L
Munsamy

Dr W
Langeveldt

Mnr C le
Fleur

Lid

Lid

Lid

1 Des 2017
– 30 Nov
2020

1 Des 2017
– 30 Nov
2020

1 Des 2017
– 30 Nov
2020

MPA,
Gevorderde
Diploma in
Ramprisikobestuur,
Onderwysdiplom
a,
Onderwysdiplom
a
(Gespesialiseerd
e onderwys),
Ph.D. –
verhandeling
ingedien vir
beoordeling)
Doktorsgraad in
Filosofie –
Onderrig
Ontwerp en
Tegnologie, MA
– Raadslid
Onderwys- en
Studenteontwikkeling,
Interaksie
Leierskapsprogram vir
Afrikane,
Sertifikaat in
Suksesbehaling
deur Diplomasie,
Psigometris,
Onderwyser:
Hoër Tweetalige
Sertifikaat,
Baccalaureus
Educationis,
Baccalaureus
Artium,
Laerskoolonderwys Sertifikaat

Onderwysdiplom
a, Landbouwetenskapdiplo
ma

Openbare
Administrasie
en Bestuur,
Ramprisikobestuur,
Geskiedenis,
Onderwys

Lid van die
ouditkomitee vir die
Maluti-a-Phofung
Plaaslike
Munisipaliteit
Raadslid van
Universitas/Pelono
mi Akademiese

Lid van die
Vergoedingskomitee

3

Lid van die
Vergoedingskomitee

4

Lid van die
Vergoedingskomitee

3

Hospitale

Navorsing
(SuiderAfrikaanse
geskiedenis)

NVT

Beskerming en
Ontwikkeling
van Khoisan
kulturele
identiteit om
by Kultuur en
Erfenis
ingesluit te
word

Raad van Hoofde
vir Griekwa
Nasionale
Konferensie,
Raadslid van
Sandveld
Investment
Company
Indigenous Peoples
of Africa
Coordination
Committee
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3.5
Komitee
Oudit

Komitees
Getal vergaderings
gehou
4

Vergoeding

3.6

4

Getal lede

Name van lede

9

Voorsitter: Prof J Rossouw
Ondervoorsitter: Mnr JJ Saal
Lid: Prof S van Wyk
Lid: Prof J Grobbelaar
Direkteur: Mnr MJ Jonas
Hoof Finansiële Beampte: Me T Laing
Sekretaresse: Me S de Jager
Eksterne Ouditeurs: Me L Klue-Knipe (AG)
Interne Ouditeurs: Mnr N de Villiers (BGR)
Voorsitter: Dr W Langeveldt
Ondervoorsitter: Mnr L Munsamy
Lid: Mnr C le Fleur
Direkteur: Mnr MJ Jonas
Sekretaresse: Me M Visagie

5

Vergoeding van Raadslede
Ons ontvang elke jaar ’n omsendbrief van die Nasionale Tesourie om ons te verwittig van die vergoeding vir raadslede. Die
vergoeding word per dag betaal. Al die lede is vergoed.

Raadslede vanaf 1 Desember 2018 – 31 Maart 2019
Naam

Vergoeding
(R'000)

Ander toelae
(R'000)

Ander terugbetalings
(R'000)

Totaal
(R'000)

13

0

36

49

9

0

2

11

Mnr JJ Saal

18

0

4

22

Prof S van Wyk

15

0

3

18

Prof J Grobbelaar

10

0

3

13

Mnr L Munsamy

8

0

23

31

Dr W Langeveldt

8

0

5

13

Mnr C le Fleur

9

0

6

15

Prof EO Saal
Adv P Magona
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4.

RISIKOBESTUUR

Die ATM het ’n risikobestuurstrategie in samewerking met die interne ouditeurs ontwikkel. Risiko’s word deur die loop van die jaar
deur die personeel, die Bestuur, die Ouditkomitee en die Raad geïdentifiseer. Alle risiko’s word beoordeel en daarna aan die
Ouditkomitee en die Raad gerapporteer. ’n Risikobepaling word ook jaarliks deur die interne ouditeurs gedoen. Risiko’s wat
geïdentifiseer en beoordeel is, word dan bestuur ingevolge die risikobestuurstrategie. Die Ouditkomitee gee die Bestuur en Raad raad
oor risikobestuur en monitor die doeltreffendheid van die risikobestuurstelsel. Risiko’s wat geïdentifiseer is, word voldoende binne die
ATM se vermoë aangespreek.
Die ATM het die Museumgebou as ’n hoë-risiko geïdentifiseer aangesien die vloer gedeeltelik onstabiel is en die verslegtende elektriese
bedrading 'n potensiële brandgevaar inhou. Prosedures is daargestel om die risiko’s te verminder, maar uiteindelik moet die gebou
dringend opgeknap word om die risiko behoorlik te hanteer. Helaas ontbreek dit die ATM die nodige fondse en daarom is daar reeds
kontak met die DKK en DOW gemaak. Die DKK het wel geld beskikbaar gestel waarmee die Museum se mure geverf en die dak herstel
is. 'n Strukturele ingenieur is aangestel om die toestand van beide die Museum en die Monument te beoordeel. In laasgenoemde het
krake ontstaan wat dit moontlik maak vir vog om te versamel in gebiede onder die Monument wat toeganklik is vir personeel. Albei
geboue benodig dringende herstelwerk om langtermynskade te verhoed. In Junie 2018 was die kosteberaming vir herstelwerk
ongeveer R6 miljoen.
Veiligheid by die Monument (weens haar ligging op die Paarlberg) bly 'n bekommernis vir die Bestuur, Ouditkomitee en Raad. 'n Gebrek
aan sekerheidswagte oordag kan 'n gevaar vir die personeel inhou, veral by die ingang na die Monument. Sekerheidskameras is nodig
om sekere hoërisikogebiede te monitor. Die ATM het gedurende die aand meer sekerheidspersoneel by beide die Monument en
Amfiteater aangestel.
Die ATM ontvang fondse van die DKK om die plaaslike munisipaliteit te betaal en betaal hierdie gelde oor aan die DOW, wat op sy
beurt die betalings aan die plaaslike munisipaliteit doen. Hoewel dit gebeur, is die DOW se betalings ongereeld. Om hierdie rede het
die ATM dit as 'n hoërisiko-item ingesluit, aangesien die risiko dat die krag- en waterdienste ontkoppel kan word, bly. Synde 'n gewilde
toerisme bestemming in die Paarl kan die ATM nie bekostig dat die Monument sonder hierdie basiese dienste sal wees nie.
5.

INTERNE BEHEER

Interne beheermaatreëls word deur die interne ouditeurs getoets en swakhede word aan die Bestuur, die Ouditkomitee en die Raad
gerapporteer. Verslag moet dan kwartaalliks gedoen word om te verseker dat die swakhede hanteer word.
6.

INTERNE OUDIT EN OUD ITKOMITEES
6.1

Interne Oudit
Die doel van die interne ouditfunksie is om die geskiktheid en doeltreffendheid van die interne beheerstelsel en die kwaliteit
van die prestasie van verantwoordelikhede wat toegeken is, te ondersoek en te evalueer. Die rol van die interne ouditfunksie
is om sekere raadgewende dienste aan die Bestuur, die Ouditkomitee en die Raad te verskaf, en die nodige versekering aan
die Raad te gee ten opsigte van die bestuur van die interne beheer- en risikobestuursproses van die ATM.

6.2

Ouditkomitee
Die Ouditkomitee is daarvoor verantwoordelik om toesig te hou oor die interne beheermaatreëls, finansiële verslagdoening
en die nakoming van wetlike aspekte. Die Ouditkomitee is verantwoordelik vir die volgende:
 Die doeltreffendheid van die stelsel van interne beheer en risikobestuur;
 Finansiële verslagdoening;
 Finansiële state;
 Die interne ouditfunksie;
 Die Ouditeur-Generaal se verslag;
 Die Raad se nakoming van wette en regulasies;
 Die nakoming van die Raad se gedrags- en etiese kode; en
 Die bestuur van prestasie.
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Bywoning van die Ouditkomiteevergaderings deur die lede van die Ouditkomitee:

Naam
Prof J Rossouw
(Voorsitter)
Mnr JJ Saal
(Ondervoorsitter)

Prof S van Wyk
Prof J Grobbelaar

PhD, BComm Hons,
MBA, MComm (Ekon)
BA Hons (Taalkunde)
Nasionale Diploma:
Tegniese Finansiële
Rekeningkunde
DLitt in Afrikaanse
Letterkunde

-

Raadslid tot 30 Nov
2020

1 Des 2017

-

4

Raadslid tot 30 Nov
2020

20 Mrt
2015

-

4

20 Mrt
2015
1 Junie
2016

-

4

1 Sept 2001

-

1 Feb 2015
-

-

-

-

Indien intern,
posisie in die ATM

-

-

-

-

Me T Laing

-

Intern

Me S de Jager
Eksterne ouditeurs

-

Intern
Ekstern

Raadslid tot 30 Nov
2020
Direkteur/Hoof
Uitvoerende
Beampte
Hoof Finansiële
Beampte
Finansiële Beampte
-

Interne ouditeurs

-

Ekstern

-

Mnr MJ Jonas

DLitt et Phil (Sosiologie),
MA, B Soc Sc
-

20 Mrt
2015

Getal
vergaderings
bygewoon
4

Intern of
ekstern

Kwalifikasies

Intern

Datum
aangestel

Datum
bedank

4
4
4
3
4

Die Raad het die Ouditkomitee tydens hul eerste vergadering op 20 Maart 2015 aangestel. Weens sy kundigheid en ter wille van
kontinuïteit, is prof Rossouw heraangestel as ŉ onafhanklike lid van die Ouditkomitee. Die ouditkomitee se termyn is dieselfde as die
Raadstermyn.
7.

VOLDOENING AAN WETTE EN REGULASIES

Die ATM streef daarna om al die voorgeskrewe wette en regulasies na te kom deur sy finansiële state, prestasie-inligting, Strategiese
Plan, Jaarlikse Prestasieplan en ander toepaslike planne en verslae in te dien.
8.

BEDROG EN KORRUPSIE

Die ATM het ’n bedrogvoorkomingsplan wat reeds geïmplementeer is. Verder word personeel voortdurend daaraan herinner dat hulle
enige vermoede van bedrog of korrupsie kan rapporteer deur middel van die DKK se blitslyn by 0800 701 701.
Ons ontvang maandeliks die jongste lys van elke bewering van bedrog en korrupsie teen ATM beamptes. Geen klagtes is vir die huidige
verslagtydperk teen enige beampte ingedien nie.
9.

MINIMALISERING VAN DIE BOTSING VAN BELANGE

Die Raad en personeel van die ATM moet sertifiseer dat hulle geen botsing van belange het wanneer hulle deelneem aan vergaderings
en die verkryging van goedere en/of dienste nie. Geen botsende belange is geïdentifiseer vir die jaar onder oorsig nie.
10.

GEDRAGSKODE

Lede van die Raad moet vergaderings bywoon. Hulle moet alle botsende belange verklaar en mag nie geskenke of belonings aanvaar,
met administrasie inmeng of vertroulike inligting aan ongemagtigde persone bekend maak nie. Indien hierdie kode oortree word, sal
daar ’n ondersoek geloods word deur ’n komitee wat spesiaal aangestel word. Die lid kan ’n formele waarskuwing ontvang en die
Minister het die mag om die lied te beboet, te skors of uit sy/haar pos te onthef.
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Vir die personeel is die gedragskode ’n riglyn om aan te dui wat van hulle verwag word vanuit ’n etiese oogpunt, in hul individuele
gedrag asook in hul verhouding met andere (intern of ekstern). Indien ’n personeellid nie aan die kode se vereistes voldoen nie, sal die
personeellid aan wangedrag skuldig wees en stappe gedoen word, soos uiteengesit in die ATM se reëls en dissiplinêre kode.
11.

GESONDHEID EN VEILIG HEID EN OMGEWINGSAKE

Vir die ATM, soos vir enige ander instelling, is dit belangrik dat personeellede se gesondheid geoptimaliseer word. Die ATM het
aangewese veiligheidsverteenwoordigers en daar is ’n gesondheid-en-veiligheidskomitee wat kwartaalliks vergader en bestaan uit
twee personeelverteenwoordigers per gebou.
12.

MAATSKAPLIKE VERANTW OORDELIKHEID

Die ATM is betrokke by verskeie inisiatiewe ten opsigte van maatskaplike verantwoordelikheid, waaronder ’n vrouebemagtigingsprojek
in samewerking met twee vrouegroepe in die Paarl en Wellington. Ons jaarlikse aandwedren word gehou ter ondersteuning van die
Bolandse Skool vir Outisme, en die ATM borg 'n jaarlikse brei-athon vir Mandela-dag sowel as 'n rymklets-werkswinkel vir jongmense
op Jeugdag. Ons moedig besoekers aan om boeke ter ondersteuning van ons 'Laat ons Lees!' geletterdheidsprojek te bring en in
Oktober het ons boeke aan vrouebemagtigingsgroepe sowel as skole geskenk. In Desember het ons twee gratis poppekasvertonings
wat die vrystelling van slawe in Suid-Afrika vier by plaaslike skole aangebied. Daarbenewens neem personeel elke jaar aan 'n Mandeladag uitreikprogram, waartydens kos- en ander pakkies uitgedeel word, deel.
13.

OUDITKOMITEEVERSLAG

Dit is met graagte dat ons ons verslag vir die boekjaar wat op 31 Maart 2018 geëindig het, voorlê.
13.1
Ouditkomitee se Verantwoordelikheid
Die Ouditkomitee doen verslag dat dit voldoen aan hul verantwoordelikhede wat spruit uit artikel 51 (1)(a)(ii) van die Wet
op Openbare Finansiële Bestuur en Tesourieregulasie 27.1. Die Ouditkomitee doen ook verslag dat dit ’n toepaslike formele
opdrag aanvaar het as die Ouditkomiteehandves, dat dit komiteesake ooreenkomstig hierdie handves gereguleer het en al
die verantwoordelikhede daarin vervat, uitgevoer het.
13.2
Die Doeltreffendheid van Intern e Beh eer
Die beheerstelsel is ontwerp om op ’n kostedoeltreffende wyse te verseker dat bates beveilig word en dat laste en
bedryfskapitaal doeltreffend bestuur word. Ooreenkomstig die WOFB en die King III-verslag oor korporatiewe bestuur,
verskaf die interne ouditfunksie die versekering aan die Ouditkomitee en Bestuur dat die interne beheermeganismes
toepaslik en doeltreffend is. Dit word bereik deur middel van die risikobestuursproses, sowel as die identifisering van
korrektiewe optrede en voorgestelde verbeteringe aan beheermeganismes en -prosesse. Vanuit die verskeie verslae van die
interne ouditeurs, die ouditverslag oor die finansiële jaarstate en die bestuursverslag van die Ouditeur-Generaal word kennis
geneem van die volgende tekortkominge ten opsigte van voldoening: voorafbepaalde doelwitte soos insamelingsbestuur,
finansiële state, interne oudit, verkryging en kontrak- en uitgawebestuur. Die nodige stappe sal gedoen word om aan die
relevante vereistes te voldoen. Andersins kan ons rapporteer dat die interne beheerstelsels vir die tydperk van verslaggewing
doeltreffend en voldoende was.
13.3
Injaarbestuur en Kwartaalverslae
Die ATM het sy kwartaalverslae aan die Uitvoerende Gesag voorgelê soos voorgeskryf deur die WOFB.
13.4
Beoordeling van Finansiële State
Ons het die finansiële jaarstate wat deur die ATM voorberei is, nagegaan.
13.5
Ouditeursverslag
Ons het die ATM se implementeringsplan vir ouditsake wat in die vorige jaar geopper is, nagegaan en is tevrede dat die
toepaslike sake voldoende opgelos is.
Die Ouditkomitee stem saam met en aanvaar die gevolgtrekkings van die eksterne ouditeur aangaande die finansiële
jaarstate en is van mening dat die geouditeerde finansiële jaarstate aanvaar moet word en saam met die verslag van die
eksterne ouditeur gelees moet word.

Prof J Rossouw
VOORSITTER VAN DIE OUDITKOMITEE
31 Julie 2019
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AFDELING D : MENSLIKE HULPBRONNE-BESTUUR

1.

INLEIDING

Die doel is om elke personeellid doeltreffend aan te wend deur sy of haar gawes en talente nie net tot voordeel van die ATM nie, maar
ook tot eie voordeel, te kanaliseer. Toesighouers moniteer werkprestasie en voer onderhoude met personeel om hul swak- en
sterkpunte vas te stel. Waar nodig, word aanpassings gedoen en werksomskrywing bygewerk.
Teikens word bepaal deur personeellede. Beoordeling van werkprestasie vind kwartaalliks plaas om te bepaal of teikens gehaal is.
Personeellede word derhalwe voortdurend gemonitor om gefokus te bly in die strewe na hul teikens.
Ten einde personeellede in staat te stel om ŉ meer doeltreffende werkverrigting na te streef, word hulle aangemoedig om ten minste
een opleidingskursus per jaar by te woon. Moeite word gedoen om hul vaardighede en skeppingsvermoë te ontwikkel.
2.

MENSLIKE HULPBRONNE-OORSIGSTATISTIEK

2.1
Personeelkoste
Totale uitgawe
Personeeluitgawe

(R'000)

Personeeluitgawe as
persentasie van totale
uitgawe

(R'000)
12 844

5 496

43%

2.2
Vlak

Personeelkoste ingevolge Salarisgroep
Personeeluitgawe
Persentasie van
personeeluitgawe
teenoor totale
(R'000)
personeelkoste
Topbestuur
1 034
19%
Senior bestuur
1 330
24%
Vakkundig opgelei
1 641
30%
Geskoold
810
15%
Halfgeskoold
681
12%
Ongeskoold
0
0%
TOTAAL
5 496
100%

2.3
Vlak

Getal werknemers

Prestasietoekenn ings
Prestasietoekennings

(R'000)
Topbestuur
Senior bestuur
Vakkundig opgelei
Geskoold
Halfgeskoold
Ongeskoold
TOTAAL

35

Getal werknemers

1
2
7
7
18
0
35

Personeeluitgawe

Gemiddelde
personeelkoste per
werknemer
(R'000)
157

Gemiddelde
personeelkoste per
werknemer
(R'000)
1 034
665
234
116
38
0
2 087

Persentasie van
prestasietoekennings teenoor
totale personeelkoste

(R'000)
0
0
0
0
0
0
0

1 034
1 330
1 641
810
681
0
5 496

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
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2.4
Opleidingskoste
Personeeluitgawe
Opleidingsuitgawe

(R'000)

Opleidingsuitgawe as
persentasie van
personeelkoste

Getal werknemers
opgelei

(R'000)
5 496

45

0%

2.5
Vlak

Indiensneming en Vakatures
2017/2018 getal 2018/2019
werknemers
goedgekeurde
poste
Topbestuur
2
2
Senior bestuur
4
4
Vakkundig opgelei
7
7
Geskoold
6
6
Halfgeskoold
17
17
Ongeskoold
0
0
TOTAAL
36
36
2.6
Salarisband

Indiensnemingsveranderinge
Indiensneming aan
begin van tydperk
Topbestuur
1
Senior bestuur
2
Vakkundig opgelei
6
Geskoold
7
Halfgeskoold
19
Ongeskoold
0
TOTAAL
35

35

2018/2019 getal
werknemers

2018/2019
vakatures

1
2
7
7
18
0
35

Aanstellings

Gemiddelde
opleidingskoste per
werknemer
(R'000)
0.82

Persentasie
vakatures

0
0
0
0
0
0
0

Diensbeëindigings

0
0
2
1
0
0
3

-0
0
-1
-2
-5
0
-8

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

Indiensneming aan
einde van tydperk
1
2
7
6
14
0
30

Een personeellid wat ŉ salaris verdien, het afgetree en twee het bedank. Die meeste kontrakpersoneel se kontrakte
is hernu en een personeellid se kontrak is beëindig.
2.7

Redes vir Diensverlating

Rede
Dood
Bedanking
Afdanking
Aftrede
Slegte gesondheid
Kontrak verstryk
Ander
TOTAAL

Getal
0
1
1
1
0
5
0
8

Persentasie van totale getal personeel
wat diens verlaat
0%
3%
3%
3%
0%
14%
0%
23%

2.8
Arbeidsverhoudinge: Wangedrag en Tugmaatreëls
Aard van tugmaatreëls
Getal
Mondelinge waarskuwing
Skriftelike waarskuwing
Finale skriftelike waarskuwing
Afdanking
Gelykheidsteikens en Gelykheid -by-indiensnemingstatus
Manlik
Vlak
Swart
Bruin
Indiër
Huidig
Teiken
Huidig
Teiken
Huidig
Topbestuur
0
0
1
1
0
Senior bestuur
0
0
0
0
0
Vakkundig opgelei
0
0
1
0
0
Geskoold
0
0
2
2
0
Halfgeskoold
0
0
10
10
0
Ongeskoold
0
0
0
0
0
TOTAAL
0
0
16
16
0

0
0
1
1

2.9

Teiken
0
0
0
0
0
0
0

Wit
Huidig
0
0
1
0
1
0
2
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0
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1
0
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Vlak
Topbestuur
Senior bestuur
Vakkundig opgelei
Geskoold
Halfgeskoold
Ongeskoold
TOTAAL

Vroulik
Swart
Huidig
0
0
0
0
0
0
0

Vlak
Topbestuur
Senior bestuur
Vakkundig opgelei
Geskoold
Halfgeskoold
Ongeskoold
TOTAAL
2.10

Teiken
0
0
0
0
0
0
0

Bruin
Huidig
0
0
4
4
5
0
13

Teiken
0
0
4
4
5
0
13

Indiër
Huidig
0
0
0
0
0
0
0

Teiken
0
0
0
0
0
0
0

Gestremde personeel
Manlik
Huidig
Huidig
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Wit
Huidig
0
2
1
1
0
0
4

Teiken
0
2
1
1
0
0
4

Manlik
Huidig
0
0
0
0
0
0
0

Huidig
0
0
0
0
0
0
0

Internskappe

Daar was geen internskapprogramme in die 2018/2019 finansiële jaar nie.
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