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1. Algemene Inligting van die Openbare Instelling  

 

 Geregistreerde naam:  Afrikaanse Taalmuseum en -monument 
 
 Registrasie nommer (indien van toepassing):  NVT 
 
 Fisiese adres:  Pastorielaan 11 
  Paarl 
                                         7646 
 
 Posadres:  Posbus 498 
                                  Paarl 
                                  7620 
 
 Telefoonnommers:  +27 21 872 3441 
 
 Faksnommer:  +27 21 872 1106 
 
 E-posadres:  admin@taalmuseum.co.za 
 
 Webtuiste-adres:  www.taalmuseum.co.za 
 
 Interne ouditeurs: BGR Geoktrooieerde Rekenmeesters 
 
 Eksterne ouditeurs:  Ouditeur-Generaal van Suid-Afrika 
 
 Bankiers: Absa Bank 
 
 Raadsekretaris: Tania Laing 
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2. Lys van Afkortings & Akronieme 

GJB 
Goedgekeurde Jaarlikse Begroting 

JFS 
Jaarlikse Finansiële State 

OG 
Ouditeur-Generaal van Suid-Afrika 

JPP 
Jaarlikse Prestasieplan 

SP 
Goedgekeurde Strategiese Plan 

ATM 
Afrikaanse Taalmuseum en -monument 

BBSEB 
Breedgebaseerde Swart Ekonomiese Bemagtiging 

BGR 
BGR Geoktrooieerde Rekenmeesters 

HUB 
Hoof Uitvoerende Beampte 

HFB 
Hoof Finansiële Beampte 

DSKK 
Departement van Sport, Kuns en Kultuur 

DOW 
Departement van Openbare Werke 

AERP 
Algemeen Erkende Rekeningkundige Praktyk 

AARP 
Algemeen Aanvaarde Rekeningkundige Praktyk 

HOD 
Hoër Onderwys Diploma 

LUR 
Lid van die Uitvoerende Raad 

MBL 
Magister in Bedryfsleiding 

MTBR 
Mediumtermyn-bestedingsraamwerk 

WBOB 
Wet op die Bestuur van Onroerende Bates 

WOO 
Wet op Openbare Oudit van Suid-Afrika 

OE 
Openbare Entiteit 

WOFB 
Wet op Openbare Finansiële Bestuur 

VKB 
Voorsieningskettingbestuur 

KMMO 
Klein, Medium en Mikro Ondernemings 

SBP 
Senior Bestuursprogram 

TR  
Tesourieregulasies 
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3. Voorwoord van die Voorsitter 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Inleiding 

Die ATM-Raad het in hierdie verslagjaar voortgegaan met sy mandaat om die posisie van die ATM as 'n 

dinamiese, getransformeerde, inklusiewe en lewende 

instelling te versterk deur middel van sy versamelings, 

programme, geleenthede en kulturele aktiwiteite ter 

bevordering van maatskaplike samehorigheid en 

nasiebou. Die Raad bly verbind tot 'n deurlopende 

hersiening en kritiese evaluering van sy 

opvoedkundige programme, versamelings en 

kulturele aktiwiteite in 'n poging om relevant en 

aktueel te bly.  

 

Die Raad en Bestuur het, in ag genome die huidige gesprekke oor dekolonialisering en Afrikanisering, 

voortdurend aan die transformasie van sy programme, uitstallings en openbare geleenthede gewerk om 

die Afrika-oorsprong van Afrikaans sowel 

as die diversiteit van die Afrikaanse 

taalgemeenskap beter te weerspieël. Met 

die oog hierop vier ons uitstallings (soos 

die baie innoverende en kontemporêre 

Groen Galery) asook openbare 

geleenthede (soos ons konsertreeks) die 

diversiteit wat Afrikaans en ook Suid-

Afrika kan bied. Die ATM het daarin 

geslaag om ruimtes te bied vir jong en 

opkomende (Afrikaanse) digters en 

kunstenaars om hul werk en talent ten 

toon te stel. 

Die Raad het voortgegaan met sy strategiese doelstelling om die ATM as 'n lewende en dinamiese 

erfenisruimte te herposisioneer. Ten behoewe van hierdie doel het ons sterrekykpieknieks, piekniek-

konsertreeks, musikale geleenthede (soos koorfeeste en ander plaaslike optredes), vieringe van spesiale 

dae, openbare programme, uitreikaktiwiteite, geborgde skooltoere na die museum en monument, skryf- 

en debatkompetisies vir skoolleerders asook ander kommersiële aktiwiteite (soos fotosessies en 

rolprentopnames by die monument) 'n belangrike rol gespeel om die sigbaarheidsindeks van die instelling 

te verhoog en stereotipiese persepsies oor die ATM te verander.  

Vieringe van Afrikadag 2019 

Vieringe van Afrikadag 2019 

 

Prof EO Saal 
Voorsitter van die Afrikaanse Taalmuseum en -monument 
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Die monument en die museum het ongeveer 65 000 

betaalde besoekers vir die 2019/2020- boekjaar 

gelok. Verder was dit in die oorsigjaar duidelik dat 

die ATM steeds groter sigbaarheid geniet, soos wat 

dit blyk uit die toenemende goeie publisiteit in beide 

die tradisionele media (koerante en uitsaaiwese) 

sowel as die nuwe media (soos die verskillende 

sosialemediaplatforms en ander aanlyn 

nuusplatforms). Dit is dus nie verbasend dat die ATM 

tans die derde grootste toerisme-aantreklikheid in 

die Wes-Kaap is nie.  

Een van die belangrikste ontwikkelings in die 

erfenissektor gedurende die 2019/2020- boekjaar 

was die bekendstelling van die verslag oor die 

haalbaarheidstudie rakende die samesmelting van 

die Departement van Sport, Kuns En Kultuur (DSKK) 

se entiteite. Die konsepaanbevelings in die haalbaarheidstudie vir die samesmelting van die DSKK-entiteite 

impliseer dat die ATM saam met ander nasionale erfenisinstellings in 'n nuwe herontwerpte 

vlagskipinstelling kan saamsmelt. Die Raad en Bestuur het die verslag deeglik ontleed en 'n omvattende 

risikobepaling van die voorgestelde herstrukturering van die erfenissektor gedoen. Die Raad het verder 

opbouende gesprekke met die DSKK-verteenwoordigers oor die voorgestelde aanbevelings vir 

samesmelting en die verbandhoudende risiko's vir die instelling gehad. Die Raad wil sy dank teenoor die 

DSKK uitspreek vir die deursigtige en akkommoderende aard van hierdie beraadslagings asook vir hul 

toewyding om die bekommernisse wat geopper is, aan te spreek.  

Die jaar 2020 is baie belangrik vir die ATM omdat dit die 45ste herdenking is van die Afrikaanse Taalmuseum 

en -monument, onderskeidelik op 14 Augustus 1975 en 10 Oktober 1975 ingewy. Die Raad en Bestuur het 

hierdie vieringe gesien as 'n geleentheid om die taaldiversiteit van Afrikaans ten toon te stel, en deur middel 

van verskillende kulturele aktiwiteite en optredes die rol wat Afrikaans speel in die proses vir maatskaplike 

samehorigheid en nasiebou te demonstreer. Vir hierdie doel het die bestuur en personeel gedurende 2019 

'n feeskalender saamgestel wat die beginsels van diversiteit en inklusiwiteit omarm. 

 

Die opwinding vir die feeskalender – wat op 6 Februarie 2020 bekendgestel is – is egter vervang met 'n 

"nuwe werklikheid" toe die eerste geval van die koronavirus (Covid-19) op 5 Maart 2020 in Suid-Afrika 

aangemeld is. Die vinnige verspreiding van Covid-19 het gelei tot die aankondiging deur die President van 

Suid-Afrika dat die land vanaf 26 Maart 2020 'n vlak 5-inperking gaan instel. Sedertdien is die deure van die 

museum en monument vir die publiek gesluit, maar die ATM het die kuberruimte verken en sommige van 

sy programme (soos Mandeladag en Jeugdag) aanlyn aangebied. Om die belanghebbendes steeds te 

betrek, het die instelling virtuele toere deur die museum en monument aangebied, sowel as virtuele 

45ste Feesbekendstelling VLNR: ATM 

Kommunikasiebeampte Sybrandus Adema, 

ATM Direkteur Michael Jonas, Drakenstein 

Raadslid Lauricha van Niekerk, Kaapse 

Wynland-distriksmunisipaliteit Raadslid Kobus 

du Plessis en digter Willem Fransman jr. 

Bouers wat gehelp bou het aan die ikoniese monument 
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uitstallings van die Groen Galery, soos die hedendaagse 

uitstalling van die 'Bybel in Kaaps'. Hier aan die einde van 

die 2019/2020-boekjaar, is dit duidelik dat die Covid-19-

pandemie erfenisinstellings met 'n "nuwe werklikheid" 

gekonfronteer het. Dit impliseer dat die Raad sy finansiële 

en operasionele modelle in die 2020/2021-boekjaar moet 

hersien om die voortgesette finansiële volhoubaarheid 

van die instelling te verseker. 

 

3.2 'n Hoëvlak-oorsig van die openbare instelling en 

die ATM se prestasie in sy spesifieke sektor  

Die ATM-raad se doelwitte is gebaseer op 'n verbintenis 

om die posisie van die ATM te versterk as 'n dinamiese, 

innoverende en inklusiewe instelling wat die 

taalverskeidenheid van Afrikaans binne die konteks van 'n 

multikulturele samelewing bevorder. Met die oog hierop 

streef die Raad, as deel van sy missie, daarna om die 

diversiteit van Afrikaans te bevorder deur inklusiewe programme wat die miskende of voorheen 

gemarginaliseerde narratiewe van Afrikaans uitlig. Die Raad streef ook daarna om deur middel van sy 

opvoedkundige programme en kulturele aktiwiteite na ander taalgemeenskappe en -instellings uit te reik 

ten einde wedersydse respek tussen Afrikaans en ander tale te vestig deur erkenning te gee aan die rol en 

invloed wat ander inheemse tale in die ontwikkeling van Afrikaans speel. Verder streef die Raad daarna om 

ruimtes te skep vir die betrokkenheid van die Afrikaanse taalgemeenskap se verskillende rolspelers, veral 

die jeug, om met mekaar te skakel om die ideaal van maatskaplike samehorigheid te verwesenlik. So 

byvoorbeeld het die ATM in samewerking met die Afrikaanse Taalraad op 24 September 2019 'n baie 

suksesvolle seminaarreeks oor die oorsprong van Afrikaans in die Eersterust-gemeenskap (in die ooste van 

Pretoria) aangebied, wat 'n noodsaaklike ruimte gebied het vir die gedekolonialiseerde narratief van 

Afrikaans. 

Die volgende strategiese sleuteldoelwitte word voortdurend versterk: 'n Doelgerigte eksponensiële 

toename in besoekersgetalle, insluitend die verbreding van gebiede waaruit plaaslike leerders in die distrik 

getrek word, deur die aanbieding van innoverende en skeppende openbare programme; die versterking 

van die ATM se finansiële volhoubaarheid deur geteikende programme en besoeke om die instelling se 

inkomste te vergroot; bemarking en opvoeding, wat sentraal tot die instelling se sakemodel is; en 'n 

volgehoue toewyding om in die uiteenlopende behoeftes van die ATM te voorsien, deur die volhoubare 

dienslewering in die vorm van (virtuele) uitstallings asook gehalte- openbare programme en geleenthede 

te verbeter. 

Ondanks die voortdurende uitdagings ten opsigte van beperkte finansiële hulpbronne, het die Raad 

strategiese leiding verskaf rakende die beginsels van gesonde fiskale beleid, sowel as die bevordering van 

goeie praktyke en inisiatiewe wat die bedryfsdoeltreffendheid van die onderneming kan optimaliseer. Die 

Raad het kapasiteitsbou as 'n sleuteldoelwit vir die oorsigtydperk geïdentifiseer en het personeel 

aangemoedig om verskeie vaardigheidsopleidingsprogramme in voorsieningskettingbestuur by te woon 

om op die hoogte te bly van die nuutste ontwikkelinge in hierdie verband. As deel van 

bedryfsdoeltreffendheid het die Raad die interne organisasiestruktuur van die instelling hersien om 

aanspreeklikheid en dienslewering te verbeter. Hierdie ingrypings het daartoe bygedra dat die ATM sy 

teikens bereik het, soos uiteengesit in die jaarlikse prestasieplan (JPP) vir die boekjaar 2019/2020. 

Een van die belangrikste doelstellings vir die Raad is steeds die verbreding van die virtuele voetspoor van 

die instelling. Die digitaliseringsprojek van die ATM het nuwe momentum gekry met die aankoop van 

digitale skandeerders vir die digitalisering van die argiefversameling. Die digitaliseringsprojek – wat intern 

bestuur word – is 'n tydrowende en baie delikate proses wat slegs deur twee personeellede bestuur word 

Arabies-Afrikaans in ’n ‘koplesboek’ 
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weens begrotingsbeperkings. Dit bly 'n lang gekoesterde ideaal van die Raad om sy argiefversameling so 

wyd moontlik beskikbaar te maak en die digitaliseringsprojek is 'n noodsaaklike stap in die rigting van 

daardie ideaal. Benewens die digitaliseringsprojek, het die Raad en die Bestuur virtuele toere deur die 

museum en monument in ses verskillende tale beskikbaar gestel. Soos vroeër aangedui, word sommige van 

die uitstallings in die Groen Galery (soos die 'Bybel in Kaaps') ook aangebied as virtuele uitstallings. Die 

Raad en Bestuur het gedurende die boekjaar 2019/2020 'n groot sprong gemaak om die virtuele voetspoor 

van die museum en monument te verhoog. Die webwerf en sosiale mediaplatforms van die instelling het 

ook gewilde plekke vir inligting geword en het 'n rekordgetal volgelinge in die oorsigtydperk gelok. 

In die algemeen bly die Raad steeds verbind tot sy strategiese doelwit om die instelling ingevolge gesonde 

bestuursbeginsels te bestuur wat sal help om dit as 'n toonaangewende en gewaardeerde rolspeler in die 

erfenissektor te vestig. 

 

 3.3 Strategiese verhoudings 

Die ATM gaan voort met sy verbintenis met die Afrikaanse Taalraad, 'n liggaam wat uit meer as 40 

verenigings bestaan, asook verskeie ander sleutel- Afrikaanse organisasies wat die beginsels van 

inklusiwiteit en respek vir taal- en kulturele diversiteit onderskryf. Hierdie strategiese verbintenisse 

verseker dat die werk wat by die ATM gedoen 

word, geldig, relevant en in ooreenstemming 

met die huidige ontwikkeling binne die 

Afrikaanse taal- en kultuursfere bly. Die ATM 

het ook gedurende die jaar 'n getal 

gesamentlike projekte/programme met sy 

sleutel- strategiese vennote aangebied om sy 

maatskaplike mandaat te vervul. Die ATM 

het in die oorsigtydperk met die Afrikaanse 

Taalraad saamgewerk om vir die eerste keer 

die erfenis-seminaarreeks in Eersterust aan 

te bied. Op soortgelyke wyse het die ATM 

met die ATKV hande gevat om die eerste 

#OnseFees in die Amfiteater aan te bied met 

die gewilde Rieldans-kompetisie die 

hoogtepunt van die fees. 

Die ATM het ook goeie verhoudings met verskeie media-instellings opgebou, wat 'n groter sigbaarheid vir 

die instelling tot gevolg gehad het. Die ATM het gereelde media-blootstelling in die hoofstroommedia 

(gedruk, aanlyn en uitsaaiwese) geniet ten opsigte van sy programme, werksessies en openbare 

geleenthede. Die ATM het byvoorbeeld 'n ooreenkoms met 'n plaaslike radiostasie in die Paarl om 

weeklikse gleuwe vir die ATM te voorsien om sy programme en aktiwiteite te bevorder. 

Verder het die ATM goeie betrekkinge met die Drakenstein-munisipaliteit opgebou en is die Raad van 

mening dat hierdie betrekkinge die potensiaal het om tot toekomstige samewerkingsprojekte te kan lei. 

'n Getal instellings in die Afrikaanse sakegemeenskap het ook finansiële steun verleen wat baie behulpsaam 

was om sommige van die ATM se doelstellings te bereik wat andersins nie moontlik sou wees nie. Die Raad 

is daarvan oortuig dat sulke verhoudings gekoester, versterk en uitgebrei moet word. 

 

3.3 Uitdagings wat die Raad in die gesig staar 

 

Die Raad erken die subsidietoekenning en bykomende toelaes wat gedurende die 2019/2020-boekjaar van 

die DSKK ontvang is. Die uitdagings met betrekking tot die betaling van ouditgelde wat byna 2,65% van die 

Taalgesprek tydens die ATKV se #OnseFees 2019 
VLNR: Annelise de Vries, Danneline Ramsden, Sonél 

Brits, kaptein John Witbooi, Anastasia de Vries, 
Crispin Sonn, Karien Brits en Michael Jonas. 
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totale ATM-begroting uitmaak, bly egter 'n wesenlike kommer vir die finansiële volhoubaarheid van die 

instelling. Die Raad versoek 'n hersiening van die ouditformule, veral vir kleiner instellings. 

 

Beperkte finansiële hulpbronne bly 'n konstante kwessie vir die ATM, aangesien dit die onderneming se 

vermoë belemmer om posisies in strategiese afdelings, soos finansies, voldoende te vul ten einde kapasiteit 

op te bou en bedryfsdoeltreffendheid te optimaliseer. Een van die herhalende uitdagings – soos aangedui 

in die ouditbevindinge – bly die nakoming van die voorsieningskettingbestuurprosesse. Vir hierdie doel het 

die Raad 'n gedetailleerde ouditplan, gebaseer op die ouditbevindinge, opgestel wat streng deur die Oudit-

en-Risikokomitee gemonitor en geïmplementeer is om herhalende bevindings rakende die nakoming van 

wetgewing te oorbrug. Die Raad het hom daartoe verbind om 'n bemagtigende omgewing vir voortdurende 

kapasiteitsbou te skep om personeel toe te rus met die nodige vaardighede om die strategiese doelwitte 

van die onderneming beter te bereik. Vir hierdie doel het verskeie personeellede wat direk by die 

voorsieningskettingbestuursprosesse betrokke was, opleidingsprogramme in die 2019/2020- boekjaar 

suksesvol voltooi. 

 

Boonop hou hierdie finansiële beperkinge 'n ernstige uitdaging vir die Raad in om voldoende veiligheid 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 45 jaar oud, en die deurlopende 

instandhouding bly 'n konstante uitdaging vir die Raad. 'n Strukturele beoordeling van die Museum en die 

Monument het aan die lig gebring dat albei geboue omvattende en dringende instandhouding en 

herstelwerk benodig om progressiewe agteruitgang te oorbrug. Die Raad erken die toekennings wat 

gedurende die oorsigtydperk deur die DSKK beskikbaar gestel is vir onderhoud aan die infrastruktuur; dit is 

goed benut om die voortgesette proses van geriewe se instandhouding te begin. Die Raad het in die 

oorsigtydperk 'n holistiese benadering tot die infrastruktuurontwikkeling van die instelling gevolg en 'n 

projekbestuurder aangestel om sy infrastruktuurontwikkelingsplan te bestuur en 'n holistiese 

infrastruktuurontwikkelingsplan saam te stel, bekend as die User Asset Management Plan (U-AMP). Die 

Raad is vol vertroue dat, danksy die DSKK se kapitaalwerktoewysings, sy visie van selfgenererende 

inkomste-geriewe sowel as 'n veeldoelige lokaal met konferensiegeriewe 'n realiteit sal word. Sulke 

veeldoelige geriewe sal tot groter openbare deelname aan die opvoedkundige programme, geleenthede 

en aktiwiteite van die ATM lei. 

 

Die kompetisie van ander plaaslike instellings wat 

soortgelyke geleenthede (soos musiekkonserte en 

pieknieks) as dié van die ATM aanbied, bly 'n 

uitdaging vir die instelling. Dit impliseer dat die 

ATM voortdurend nuwe en skeppende maniere 

moet vind om sy teikengehore te onderhou en te 

lok. 

 

Die deurlopende dokumentering van die 

verplaaste en gemarginaliseerde narratiewe van 

Afrikaans bly 'n belangrike uitdaging vir die ATM 

weens beperkte finansiële hulpbronne en 

personeel. Die ATM het in die vorige jare die 

plaaslike variëteite van Afrikaans in die Noord-

Kaap gedokumenteer waarvan uitsette soos YouTube-onderhoude oor die mondelinge tradisies van die 

Noord-Kaap gelewer is. Navorsing wat verband hou met ander variëteite van Afrikaans wat 'n ruimte vir 

verskillende "stemme" van Afrikaans gee, moet in die volgende vyfjaar-siklus geprioritiseer word. 

Navorsing oor die gemarginaliseerde geskiedenis van Afrikaans stel die ATM in staat om toenemend 

versamelings en uitstallings te vertoon wat goed gebalanseerd is en die verskillende geskiedenisse met 

betrekking tot die variëteite van Afrikaans insluit. 

V.I.T.O. tydens die ATM se 45ste 
Verjaarsdagfees 
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 3.5 Die jaar wat voorlê 

Die uitbraak van die Covid-19-pandemie in Suid-Afrika in Maart 2020 en die daaropvolgende nasionale 
inperking wat op 23 Maart 2020 deur die President van Suid-Afrika aangekondig is, het tot 'n baie onsekere 
toekoms gelei. Die ATM moes vanaf 26 Maart 2020 sy deure vir die publiek sluit en dit is nog onseker 
wanneer die ATM na normaal sal terugkeer. Die koronavirus het dit wat ons voorheen “normaal” genoem 
het, ontwrig en dit het tot 'n "nuwe normaal" gelei wat 'n nuwe manier van doen vereis. Die ekonomiese 
onsekerheid wat met die pandemie gepaardgaan, maak toekomstige beplanning baie moeilik, indien nie 
byna onmoontlik nie. Die Raad moes sy teikens in die jaarlikse Prestasieplan vir die 2020/2021- boekjaar 
afwaarts aanpas weens die impak van die koronavirus op die instelling se bedrywighede. Die Raad skat dat 
hy vir die volgende ses maande (Maart 2020 tot Augustus 2020) 'n inkomsteverlies van R600 000 in terme 
van toegangsgeld vir die museum en monument sal moet begroot; daarnaas sal subsidieverlagings weens 
die huidige ekonomiese klimaat ook voor begroot moet word. 

Die Raad verbind homself egter weer tot die volgende projekte en inisiatiewe vir die 2020/2021-boekjaar, 
te midde van al die onsekerheid en die wêreldwye ekonomiese krisis: 

• Die deurlopende digitalisering van die argiefversameling met die voortgesette ondersteuning van die DSKK 

asook die vergroting van die instelling se virtuele voetspoor 

• Die skep van 'n bemagtigende omgewing vir die deurlopende kapasiteitsverbreding van personeel in 

strategiese posisies 

• Die hersiening van ons huidige openbare programme, kulturele aktiwiteite en geleenthede in 'n poging 

om relevant en aktueel te bly 

• Die deurlopende uitbreiding van ons huidige versamelings en uitstallings met die verplaaste of 

"onvertelde" narratiewe van Afrikaans, versamel (waar moontlik) van Afrikaanssprekendes 

• Die voortdurende instandhouding van ons geriewe, maar net so belangrik die uitbreiding van sommige 

van ons geriewe om op enige gegewe tydstip 'n groter getal mense te kan akkommodeer (sodra normale 

werksaamhede hervat word) 

Die Raad erken die fondse wat gedurende die 2019/2020-boekjaar deur DSKK beskikbaar gestel is, wat dit 

vir die Raad moontlik gemaak het om sy strategiese doelstellings te bereik. Die Raad bly hoopvol dat ons te 

midde van die huidige wêreldwye ekonomiese krisis ons doelwitte in die komende jaar met die 

voortgesette steun van die DSKK sal kan bereik. 

 

 3.6 Erkennings en waardering 

Ek wil my dank en waardering aan die Raadslede uitspreek vir hul toewyding, waardevolle bydraes en 
strategiese toesig rakende die ATM. Verder wil ek my dank uitspreek teenoor die lede van die Oudit-en-
Risikokomitee, asook die Vergoedings-en-Menslikehulpbronne-komitee vir hul toewyding, waardevolle 
insigte en ingeligte aanbevelings aan die Raad. 

Ek wil my dank aan die ATM se Bestuur en personeel oordra vir hul toewyding aan en verbintenis tot die 
instelling. Ek wil erkenning gee aan die uitstekende prestasie van die Bestuur en personeel wat weer hul 
teikens bereik het soos uiteengesit in die JPP vir die oorsigtydperk. 

Ek wil ook 'n spesiale woord van dank en waardering uitspreek teenoor die agbare Minister van Sport, Kuns 
en Kultuur, mnr. Nathi Mthethwa (LP), vir die voortgesette jaarlikse finansiële toekenning wat die 
departement ter ondersteuning van die ATM se werk doen. Sy voortgesette persoonlike belangstelling in 
en aandrang op skoon oudits gedurende die termyn van die huidige Raad getuig van sy groot belangstelling 
in die ATM se welstand. 

Dit is my wens dat ons almal veilig en gesond sal bly gedurende hierdie baie moeilike tyd.  
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 3.7 Gevolgtrekking 

 

Die Raad bly daartoe verbind om die posisie van die Afrikaanse Taalmuseum en -monument as 'n 

dinamiese, inklusiewe, getransformeerde en lewende instelling, wat streef na die bevordering van 

maatskaplike samehorigheid en nasiebou, te versterk. Dit is van strategiese belang vir die Raad om voort 

te gaan met die lewering van goeie en gebalanseerde openbare programme, kulturele aktiwiteite en 

geleenthede wat verteenwoordigend is van die diversiteit in die Afrikaanse gemeenskap. Die Raad sal 

voortgaan om ruimtes te bied vir uiteenlopende “stemme” uit alle sfere van die Afrikaanse taalgemeenskap 

danksy ons aktuele seminare, intergenerasie-dialoë en besprekingsreekse. Hierdie ruimtes van 

betrokkenheid speel 'n belangrike rol tydens Afrikaanssprekendes se reis na maatskaplike samehorigheid 

en genesing. 

 

Dit is die ATM-Raad se brandende begeerte dat die instelling van krag tot krag sal groei tot voordeel en in 

diens van die groter Suid-Afrikaanse gemeenskap. 

 

 

 

 

Prof EO Saal 
VOORSITTER 
Die Afrikaanse Taalmuseum en -monument 
31 Julie 2020

ATM-raad is v.l.n.r. mnr. Jurie Saal, dr. William Langeveldt, 

mnr. Logan Munsamy, prof. Janis Grobbelaar, prof. Elvis Saal 

(voorsitter van die raad), adv. Penny Magona 

(ondervoorsitter), mnr. Cecil le Fleur en prof Steward van Wyk 
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4. Direkteursoorsig  

 

 

 

 

 

 

 

 

In die boekjaar 2019/2020 was die Bestuur se hooffokus op 

die opstel en indien van akkurate finansiële jaarstate van 'n 

hoë gehalte wat aan die tersaaklike tesourie-regulasies asook 

voorsieningskettingprosedures voldoen vir die Ouditeur-

Generaal se kantore. Die ouditstrategie het hoofsaaklik op die 

gebiede van sake-ontwikkeling en openbare betrokkenheid 

soos uiteengesit in die Jaarlikse Prestasieplan (JPP) gefokus. 

Die voorbereidings vir die beplanning en uitvoering van 

hierdie ouditstrategie is egter in die laaste kwartaal erg deur 

die Covid-19-pandemie beïnvloed. 

Die bestuur het 'n verslag ontvang wat die onvermoë van die 

aangestelde diensverskaffer om die finansiële state ingevolge 

AERP-standaarde op te stel beklemtoon. Dit het voorts 

kwessies rakende finansiële onjuisthede geopper wat in 'n 

brief wat aan die diensverskaffer voorgelê is. Die nakoming 

van die regulasies van die 

voorsieningskettingbestuur 

en verkrygingsprosedures 

bly 'n uitdaging vir die 

openbare instelling. Remediërende optrede behels dat personeel 

voortdurend opleiding ontvang rakende die verskillende prosedures vir 

die verkryging van goedere en dienste. Die dienste van kundiges sal ook 

ingeroep word om te help met die nakoming van die regulasies van 

voorsieningskettingbestuur. Ons kan verder meld dat die rekening vir 

dienste gelewer deur die Ouditeur-Generaal ten volle vereffen is.   

In die hantering van probleme rakende die verouderde infrastruktuur is 

'n projekbestuurder aangestel wat verantwoordelik sal wees vir die 

projekbestuur van die ATM se kapitale werke-program, die beplanning 

van al sy toekomstige kapitaalwerke-vereistes asook die ontwikkeling 

Michael Jesaja Jonas 
Direkteur van die Afrikaanse Taalmuseum en -monument 

Die Afrikaanse Taalmuseum 

Taalmonument Amfiteater 

Die Afrikaanse Taalmonument 
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van die User Asset Management Plan (U-AMP) soos per die WBOB-vereiste. 'n Diensvlakooreenkoms en 

werksplan is deur die twee partye opgestel en onderteken en die hersiene U-AMP is op 30 Junie 2019 

ingedien. Die projekbestuurder het gedurende die oorsigtydperk en onder leiding van die Bestuur die 

raamwerk vir 'n meesterplan opgestel, voorlopige ontwerpe vir die personeelkleedkamer voltooi, 'n 

evaluering van die bestaande en toekomstige infrastruktuurbehoeftes vir die instelling gedoen en die 

instandhoudingsbehoeftes geprioritiseer. Die U-AMP vir die boekjaar 2019/2020 is hersien en in lyn met 

bogenoemde infrastruktuurbehoeftes en instandhoudingsprioriteite gebring. Ons wag egter op 'n 

gunstige reaksie van die Departement van Kuns en Kultuur ten opsigte van die toekenning vir 

kapitaalwerke vir die 2020/2021-boekjaar – dit het van R17 038 000 vir die oprigting van die werkers se 

kleedkamer en instandhouding van alle ATM-geriewe, insluitende sekuriteit, afgeneem tot R5 736 090, 

toegeken vir slegs die onderhoud en sekuriteit. Die besnoeiings in die toekennings is gedoen sonder 

verduideliking of vooraf raadpleging met die instelling. Die aangeleentheid is weer op 11 September 2019 

op die forum vir uitvoerende hoofde met die Direkteur-Generaal geopper. Die betrokke verantwoordelike 

beamptes sal die saak ondersoek en die ATM skriftelik beantwoord. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In die boekjaar 2019/2020 het ons Facebook-volgelinge die 18 000-kerf bereik. Ons elektroniese 

mediaspoor is uitgebrei met die plasing van 'n reeks onderhoude op ons YouTube-kanaal. Die 

onderhoude fokus op die mondelingse geskiedenis-tradisies van spoke en slange wat deel vorm van ons 

Noord-Kaapse mondelinge geskiedenisprojek. Afgesien van die historiese brokkies op ons Facebook-blad, 

het die ATM ook twee artikels in die aanlyn-koerant vryeweekblad.com en in die erfenisbylaag van 

Rapport gepubliseer. 'n Hoofstuk waarin die totstandkoming van die museum en die monument in 

konteks geplaas is, is in 'n internasionale akademiese artikel oor taalmuseums, geborg deur Routledge 

Uitgewers, gepubliseer. Die ATM het 'n buitengewoon gewilde plek vir die skiet van advertensies en die 

verfilming van plaaslike en internasionale filmproduksies geword. Gedurende die oorsigtydperk het ons 

verskeie filmspanne verwelkom; die opvallendste was die BBC-reeks The Watch met personeel, akteurs, 

ondersteunende en tegniese spanne van meer as 500 in totaal. Die verhuur van die monument vir die 

opname en verfilming van produksies het bewys dat dit 'n baie winsgewende manier is om die ATM se 

inkomste te verhoog, veral gegewe die DKK se voorgestelde begrotingbesnoeiings. 
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Die ATM is ook besig met die finalisering van die tenderspesifikasies en 

die huurooreenkoms vir die koffiewinkel aangesien die bestaande 

huurooreenkoms einde Maart 2020 verstryk. Hierdie gerief het die 

potensiaal om tot die totale inkomste van die instelling by te dra. As deel 

van ons pogings om inkomste te genereer om ons openbare programme 

te finansier, is vergaderings met Drakenstein-munisipaliteit se 

wyksraadslede, die uitvoerende burgemeester van die Kaapse Wynland-

munisipaliteit, die burgemeesterskomiteelede vir ekonomiese 

ontwikkeling asook personeel belê om die potensiaal vir toekomstige 

befondsing en samewerking vas te stel. 

 

As deel van die interaksie met die publiek en dienslewering aan ons 

gehoor, het die ATM Internasionale Museumdag 2019 gevier deur hulde 

aan Suid-Afrika se 

musikale rykdom – van 

rieldans en Klopse tot 

tradisionele Xhosa-

danse en ballet – te bring. Aangesien die tema vir 

Museumdag 2019 'Museums as kulturele kerns: die 

toekoms van tradisies' was, het die geleentheid gefokus 

op die rol wat museums speel as kulturele spilpunte waar 

tradisies bewaar, beleef en aangepas kan word. Die 

geleentheid is goed bygewoon en was 'n platform vir 

plaaslike kunstenaars om hul talente ten toon te stel.  

Afrikadag is op 25 Mei 2019 gevier deur die Afrika-erfenis van die Afrikaanse taal en die onderlinge 

invloede tussen Afrikatale en Afrikaans te herbevestig. Gratis toegang is aan alle Afrikane (behalwe Suid-

Afrikaners) gebied wat op daardie dag met 'n geldige paspoort van enige ander Afrikaland opgedaag het. 

Om twaalfuur is die Afrika Unie se amptelike lied gesing, gevolg deur 'n gratis begeleide toer deur die 

monument. Die ikoniese beeldhouwerk lê sterk klem op Afrikaans se Afrika-oorsprong, en die simboliek 

maak dit duidelik dat die toekoms van Afrikaans saam met ander Afrikane in Afrika is. 

Op Jeugdag het die ATM 'n werksessie oor die skryf van gedigte 

met die kundige prof. Bernard Odendaal aangebied. Dit is in 

samewerking met die ATKV-Skryfskool van die Noordwes-

Universiteit gedoen en deur die LW Hiemstra Trust geborg. Die 

ATM het 10 Drakenstein-leerders gesteun om die dag gratis by 

te woon.  

Om 'n stabiele inkomste 

te verseker, het die 

somerseisoen van 2019 

met die volmaan- en sterrekykpieknieks weggespring. Met die 

skep van 'n platform vir plaaslike talent en kunstenaars in die 

Kaapse Wynland-distrik, het die ATM die tweede 'Kerfsfees 

onder/met die Sterre'-konsert aangebied. Die eerste #Onse Fees 

is in samewerking met ATKV aangebied; hierdie fees van drie dae 

The Unknown Dance Crew 
tydens die ATM se 45ste 

Verjaarsdagfees 
 

Groen en Gesonde-program tydens die ATM 
se 45ste Verjaarsdagfees  

Werksessie oor die skryf van gedigte  

Rieldans tydens die ATKV #OnseFees 
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vier die ryk kulturele diversiteit van die Afrikaanse taallandskap en dien as 'n platform om maatskaplike 

samehorigheid en nasiebou te bevorder. 

Ter voorbereiding op die ATM se 45ste 

verjaardagviering in 2020, is 'n feeskomitee gestig 

om bykomende aktiwiteite ter herdenking van 

hierdie monumentale mylpaal te reël. Die 

komitee het talle vennootskappe met plaaslike 

ondernemings, opvoedkundige instellings en 

rolspelers gesmee. Hierdie vennootskappe, met 

die gepaardgaande skenkings en borgskappe, stel 

die ATM in staat om 'n feeskalender met 13 

geleenthede in 2020 aan te bied wat voorsiening 

maak vir die behoeftes van die verskillende 

gehore en verskillende segmente van ons 

gemeenskappe. In die vierde kwartaal van die 

boekjaar 2019/2020 is die 45ste verjaardagvieringe op 6 Februarie 2020 geloods met die onthulling van 

die feeskalender aan die media, borge, strategiese vennote en algemene publiek. Die doel van die 

feeskalender is om Afrikaans, 'n inheemse taal met die grootste rassediversiteit, in al haar verskeidenheid 

te vier. Die inhoud fokus op kultuur, natuur en plesier, en ons sien uit na 'n onvergeetlike 45ste verjaardag. 

Ons JPP-teikens vir die boekjaar 2019/2020, feesaktiwiteite, daaglikse bedrywighede en openbare 

programme is drasties deur die uitbreek van die Covid-19-pandemie ontwrig. Ná aankondigings deur die 

Staatspresident en die Minister van Sport, Kuns en Kultuur, sowel as 'n konsultasieproses met die Raad 

en personeel, tesame met die jongste verwikkelinge rakende die koronaviruspandemie, is die ATM vir die 

publiek gesluit en is alle openbare programme opgeskort of uitgestel. Die bestuur het kantoortoerusting 

en hulpmiddels aan die kantoorpersoneel voorsien om hulle in staat te stel om hul pligte gedurende die 

inperking tuis te verrig. Hierdie maatreëls het verseker dat personeel sover moontlik tuis bly, maar via e-

pos en sosiale medianetwerke beskikbaar was om navrae en dringende probleme te hanteer. Die 

nutspersoneel is op bystand geplaas, in klein spanne opgedeel en het permitte gekry om noodsaaklike 

onderhoud en ander take te verrig.  

As deel van ons gebeurlikheidsplanne is die dienste van 'n bykomende sekuriteitswag vir die monument 

en amfiteater verkry. Personeel werk ook skofte om kontak tussen medewerkers te beperk, en al ons 

geriewe het effektiewe seep/ontsmettingsmiddels, terwyl beskermende klere aan werknemers uitgereik 

is. Deur middel van vergaderings en via elektroniese 

media is die personeel ingelig oor die virus en 

pandemie. Die veiligheid en gesondheid van ons 

personeel en die gemeenskap bly ons prioriteite, en 

die ATM sal alle stappe aanpas indien die owerhede 

nuwe versoeke rig of verpligtinge oplê. In die 

afwesigheid van fisieke toegang tot ons instelling, 

bied die ATM virtuele toere deur sowel die monument 

as die museum, uitgebreide inligting in ses tale, asook 

dosyne skakels na interessante artikels oor Afrikaans, 

veeltaligheid en die verlede en die toekoms van die 

monument via www.taalmonument.co.za. 

 

Groen en Gesonde-program tydens die ATM se 
45ste Verjaarsdagfees  

 

Groen Galery 
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Wat personeelsake betref, is die werkstudieverslag van 2017 heroorweeg en voorgestelde wysiginge aan 

die bestaande organogram aangebring. Ten einde die finansiële gevolge te bepaal, is die poste vir 'n 

Besoekersbeampte, Uitvoerende Persoonlike Assistent en die voorgestelde toevoeging tot die 

personeelkorps met 'n Fasiliteitsbeampte, herevalueer. Die voorgestelde wysiginge aan die organogram 

en die finansiële implikasies is tydens 'n raadsvergadering op 5 Desember 2019 goedgekeur. Mnr. Divan 

Arendse en me. Elsabe Pearce het hul proeftydperk van ses maande suksesvol voltooi; hul permanente 

aanstellings het onderskeidelik op 1 Mei en 1 Oktober 2019 begin. Me. Amira Brown het ná tien jaar by 

die instelling bedank. Die prestasiebeoordeling vir alle permanente personeel vir die periode 1 April 2019 

tot 31 Maart 2020 is voltooi. Die nuut voorgestelde organogram is geïmplementeer, en me. Riana 

Dempers is aangestel as die Koördineerder: Geleenthede en Besoekersdienste en mnr. Ernst Loth as die 

Opvoedkundige Beampte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die ATM se Oudit- en Risikokomitee het 'n verslag versoek om die moontlike impak en risiko's van die 

voorgestelde samesmelting van openbare entiteite in nuwe vlagskepe deur die Departement van Sport, 

Kuns en Kultuur (DSKK) te bespreek. Die doel van die verslag is om die komitee 'n oorsig te gee van die 

vordering wat gemaak is met die voorgestelde samesmelting van DSKK-entiteite. Die verslag poog verder 

om moontlike risiko's te identifiseer waarmee die ATM gekonfronteer kan word terwyl dit die 

aanbevelings van die verslag implementeer. Die toepaslike bevindings is, in die entiteitskonfigurasie-

opsies – opsie 4, waar 'n sektorbelyningsmodel aanbeveel is. Die voorlopige sektormodel stel voor dat 

die ATM in 'n Taal- en Inligtingsektor moet wees, wat verantwoordelik sal wees vir die lewering van 'n 

nasionale regeringsmandaat. Daar word verder voorgestel dat die ATM in die herstrukturerings- en 

amalgamasieproses 'n afdeling word van 'n nuutgestigte vlagskipinstelling, naamlik Biblioteke en Taal, 

wat die Amazwi Suid-Afrikaanse Museum vir Letterkunde, Nasionale Biblioteek van Suid-Afrika en die 

Suid-Afrikaanse Biblioteek vir die Blindes. 

Divan Arendse 
 

Esabé Pearce 
 

Riana Dempers 
 

Ernest Loth 
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Die Wet op Kulturele Instellings maak spesifieke voorsiening vir die samesmelting van entiteite en die 

afskaffing van die bestaande entiteite, met die oordrag van bates en laste aan die nuwe instelling. Artikel 

4 soos gewysig deur die Tweede Wysigingswet op Kulturele Wette, 2002 (Wet No. 69 van 2001), maak 

ook voorsiening vir die skepping van bykomende vlagskepe. Die entiteit sal geskep word deur 'n proses 

van samesmelting van bogenoemde bestaande openbare entiteite. Daar word voorsien dat individuele 

biblioteke en moontlik museums sal funksioneer as afdelings van die vlagskip, sonder om hul mandate 

en identiteit te verloor.  

 

By implikasie moet 'n nuwe Raad aangestel word. Die nuwe Raad sal minstens sewe lede hê plus die 

Direkteur/HUB. Toekomstige befondsing deur die DSKK sal steeds aan spesifieke afdelings van die 

vlagskip toegewys word. Dit bepaal verder dat die Raad verbied sal word om fondse tussen biblioteke of 

museums oor te dra. Die Raad sal die mandaat hê om personeel aan te stel en die vergoeding en 

diensvoorwaardes te bepaal. Tydens die Raadsvergadering op 13 Maart 2020 wat deur 'n DSKK-

amptenaar bygewoon is, is daar opheldering oor hierdie moontlike risiko's verkry. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ek wil van hierdie geleentheid gebruik maak om my opregte dank aan die bestuurspan, personeel en die 

ATM se Raad oor te dra vir hul toewyding en voortdurende verbintenis om te verseker dat die ATM op 

koers bly om 'n toonaangewende kulturele instelling te word. 

 

 

 

Mnr. MJ Jonas 
DIREKTEUR 
Die Afrikaanse Taalmuseum en -monument 
31 Julie 2020 
 

 

The Rockets Piekniekkonsert 
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5. Verklaring van verantwoordelikheid en bevestiging van die akkuraatheid van die 
jaarverslag 

 

Na my beste wete, bevestig ek die volgende:  

  

Alle inligting en bedrae wat in die jaarverslag geopenbaar word, stem ooreen met die finansiële jaarstate wat deur die 

Ouditeur-generaal geouditeer is. 

  

Die jaarverslag is volledig, akkuraat en is vry van enige weglatings. 

  

Die jaarverslag is opgestel in ooreenstemming met die riglyne vir die jaarverslag soos uitgereik deur die nasionale tesourie. 

  

Die finansiële jaarstate (Deel E) is opgestel in ooreenstemming met die GRAP- standaarde van toepassing op die ATM. 

  

Die rekenpligtige gesag is verantwoordelik vir die opstel van die finansiële jaarstate en vir die oordele wat in hierdie inligting 

gemaak word.   

  

Die rekeningkundige owerheid is verantwoordelik vir die daarstelling en implementering van 'n stelsel van interne beheer, 

wat ontwerp is om redelike versekering te gee ten opsigte van die integriteit en betroubaarheid van die prestasie-inligting, 

die inligting oor mensehulpbronne en die finansiële jaarstate. 

  

Die eksterne ouditeure is besig om 'n onafhanklike mening oor die finansiële jaarstate uit te spreek. 

  

Na ons mening weerspieël die jaarverslag die bedrywighede, die prestasie-inligting, die menslike hulpbroninligting en die 

finansiële sake van die openbare entiteit vir die finansiële jaar geëindig 31 Maart 2020. 

  

Die uwe  

 

 
 

 

Mnr. MJ Jonas 

DIREKTEUR 

31 Julie 2020 

 

 

 

 

 

 

Prof EO Saal 

VOORSITTER 

31 Julie 2020 
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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:  

 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. 



Jaarverslag vir 2019/20 Finansiële Jaar 
Die Afrikaanse Taalmuseum en -monument 

 
 

23 
 

7. Wetgewende en Ander Mandate 

Hierdie verslag word ingedien in ooreenstemming met die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika, 
1996 (Wet No. 108 van 1996); die Wet op Bestuur van Openbare Finansies, 1999 (Wet No. 1 van 1999 
soos gewysig deur Wet No. 29 van 1999); Tesourieregulasies, 2005; Wet op Kulturele Instellings, 1998 
(Wet No. 119 van 1998), asook ander toepaslike wette en regulasies. 

 
 Die ATM-mandaat is ook om: 

 die ATM se kultuurhistoriese geboue en erfenisterreine asook die erfenis van Afrikaans sodanig in 
stand te hou dat nasiebou en maatskaplike samehorigheid bewerkstellig word; 

 die oorsprong, ontwikkeling en voordele van Afrikaans uit te beeld, met spesiale fokus op 
inklusiwiteit om historiese wanbalanse aan te spreek, deur middel van versameling, bewaring en 
navorsing én dit deur uitstallings te belig; en 

 Afrikaans op alle vlakke van die samelewing, veral in minderbevoorregte gemeenskappe, te 
bevorder en te stimuleer deur middel van lesings en publikasies, opvoedkundige programme, 
begeleide toere en kulturele aktiwiteite. 

 

 Grondwetlike mandate 
 

Die volgende gedeeltes van die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika, 1996 (Wet No. 108 van 
1996) is van toepassing op die ATM: 

 
Afdeling in die Grondwet Verantwoordelikhede van die ATM 

Artikel 31: Regte van persone wat tot 'n kulturele, 
godsdienstige of taalgemeenskap behoort 

Die ATM moet toesien dat sy programme en 
projekte die kulturele diversiteit van Suid-
Afrika respekteer. 

 

 Wetgewende mandate 
 

Nasionale wetgewing Verantwoordelikhede van die ATM 

Wet op kulturele instellings (Wet No. 119 van 1998) Die ATM word bestuur deur 'n Raad, benoem 
deur die Departement van Kuns en Kultuur, 
met die pligte wat in hierdie Wet voorgeskryf 
word. 

 

 Institusionele beleide en strategieë vir die beplanningstydperk van vyf jaar 
 

Beleid Verantwoordelikhede van die ATM 

Hersien interne beleidsdokumente Die ATM sal interne beleide hersien om vas te 
stel of dit steeds relevant is, en dit opdateer 
soos nodig. 
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8. Organisatoriese Struktuur   



Jaarverslag vir 2019/20 Finansiële Jaar 
Die Afrikaanse Taalmuseum en -monument 

 
 

25 
 

 

 

Deel B: Prestasie-Inligting  
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1. Ouditeursverslag: Voorafbepaalde Doelstellings 

Die OG voer tans die nodige ouditprosedures op die prestasie-inligting uit om redelike versekering te 
gee in die vorm van ’n ouditgevolgtrekking.  

Raadpleeg bladsy 59 van die verslag van die Ouditeursverslag vervat in Afdeling E: Finansiële Inligting 
(in die Engelse weergawe van die Jaarverslag). 

 

2. Situasie-Ontleding 

 Ons finansiële hulpbronne word aan uitstallingsbeoordelings, navorsing, versamelingsbestuur asook 
opvoedkundige en openbare programme toegewys. Die getal uitreikprogramme wat onderneem word, 
wissel voortdurend. Openbare programme sal op die onderwys- en inligtingsbehoeftes van die 
onderskeie gehore konsentreer. Die Tuinteater by die Monument speel gasheer vir ons 
piekniekkonserte in die somer. Nuwe navorsing word gedoen om die verteenwoordigendheid, omvang 
en kwaliteit van ons versamelings te verseker, sowel as navorsing oor onderwerpe wat vir die Afrikaanse 
taal relevant is. 

2.1. Diensleweringsomgewing 

Die ATM bestaan uit drie entiteite: die Museum, die Monument en die Amfiteater. Die Museum is in 
die hartjie van die Paarl terwyl die Monument en Amfiteater aan die buitewyke, teen die hang van 
Paarlberg, geleë is. 
 
Die Museum huisves ŉ uitstalling wat die vestiging en ontwikkeling van die Afrikaanse taal weerspieël. 
 
By die Monument is geriewe gebou en aangebring om besoekers te lok en toerisme-aktiwiteite te 
ondersteun. Die Monument, omring deur sowat 100 hektaar se fynbos, is ideaal geleë vir toerisme-
inisiatiewe danksy staproetes, bergfietsroetes, ’n speelpark vir kinders, piekniekgeriewe, twee 
amfiteaters vir geleenthede, ŉ koffiewinkel en genoegsame parkering. 
 
Die groot Amfiteater speel ŉ baie spesiale rol in ons vermaakafdeling. Dit kan ŉ gehoor van tot 4 250 
mense sittend huisves en word gebruik vir konserte met gewilde kunstenaars en musikante.  
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2.2. Organisatoriese omgewing  

Die ATM word beheer deur ŉ Raad, aangestel vir ŉ driejaar-termyn deur die Minister van Kuns en 
Kultuur. Die pligte van die Raad, soos beskryf in die Wet op Kulturele Instellings (Wet 119 van 1998), is 
om: 

 beleid te formuleer; 

 alle roerende en onroerende eiendom wat watter aard ook al wat in die sorg van, op bruikleen of 
in die besit is van die verklaarde betrokke instelling, te hou, te bewaar en te beskerm; 

 alle monsters, versamelings of ander roerende eiendom wat onder sy sorg en bestuur geplaas is, 
in terme van artikel 10 (1) [van die Wet] te hou, bewaar en beskerm; 

 fondse in te samel vir die instelling; 

 die gelde wat deur die verklaarde instelling ontvang word, te bestuur en te beheer, en sulke gelde 
aan te wend om uitgawes rakende die uitvoering van sy funksies te dek; 

 behoorlik rekord te hou van die eiendom van die verklaarde instelling; 

 enige opgawes wat deur die Direkteur-Generaal vereis word, aan hom/haar in te dien in hierdie 
verband, en te verseker dat behoorlik boekgehou word; 

 die doelstellings van die verklaarde instelling te bepaal, onderhewig aan hierdie Wet en met die 
goedkeuring van die Minister; en 

 in die algemeen die doelwitte van die verklaarde instelling uit te voer. 
 

Bykomend bepaal die Raad, in oorleg met die Minister en die Hoof Uitvoerende Beampte (HUB), die 
ure, omstandighede en beperkings waarbinne die publiek die betrokke verklaarde instelling, of gedeelte 
daarvan, mag besoek asook die toegangsgelde wat betaal moet word. 

 
Die huidige struktuur van die ATM behels ŉ uitstalpaneel, opvoedkundige en erfenisdienste, ŉ 
kuratoriale afdeling, finansiële afdeling en ŉ kommunikasie-en-bemarkingsafdeling. 

2.3. Belangrike beleidsontwikkelinge en wetgewende veranderinge 

Die Raad het die beleid vir langdienstoekennings asook die beter regulering van ATM-voertuie se 
gebruik hersien en goedgekeur. 

2.4. Strategiese uitkomsgeoriënteerde doelwitte 

Die ATM het 'n personeelkorps van 29 op 31 Maart 2020, wat uit 17 permanente personeellede, 8 los 
werkers en 2 kontrakpersoneellede bestaan.  Een personeellid het die ATM se diens verlaat, terwyl 
twee permanente poste gedurende die boekjaar gevul is en 'n befondsde pos op 31 Maart 2020 nog 
vakant is. 
  
Alle beskikbare fondse wat nie vir die vergoeding van ons werknemers toegewys word nie, word 
spandeer om te verseker dat ons 'n bekwame arbeidsmag het, voldoen aan die nodige regulasies, om 
die funksionering van kernfunksies te verseker, en om strategiese doelstellings en sleuteluitkomste te 
bereik. Met die innoverende middele om meer besoekers te lok en sodoende meer inkomste te verdien, 
is die volmaan- en sterrekykpieknieks asook piekniekkonserte gebore. Dit het daartoe gelei dat die 
uitgawes ook verhoog het, veral omdat kunstenaars tydens die piekniekkonserte optree. Alle winste 
(indien enige) word gebruik om die ATM se projekte te bevorder. Een daarvan is die 'Laat ons lees!' 
geletterdheidsprojek wat die ATM 'n paar jaar gelede begin het. Die doel van die projek is om 'n kultuur 
van lees en liefde vir boeke te bevorder, en om 'n omgewing te skep waar kinders tuis voel met boeke. 
Dit is veral gerig op landelike skole sonder leesgeriewe of biblioteke.  
 
Met die toenemende belangstelling in gebeure wat by die Monument gehou word, moes voorsiening 
gemaak word vir bykomende sekuriteits- en noodhulpdienste. Weens weer- en lokaalbeperkinge moes 
die getal beplande geleenthede ingeperk word. 
 
Die Bestuur en die Ouditkomitee het 'n veiligheidsrisiko by die Monument geïdentifiseer. Hulle het hul 
kommer uitgespreek dat die Monument 'n veilige plek moet wees om in te werk, maar nog belangriker, 
om te besoek. Tydens die 2019/2020 boekjaar het die ATM bykomende kapitaalwerke-befondsing van 



Jaarverslag vir 2019/20 Finansiële Jaar 
Die Afrikaanse Taalmuseum en -monument 

 
 

28 
 

die DSKK vir die konstruksie van die kleedkamer vir werkers ontvang. Die ATM wou vroeg in die 
2020/2021-boekjaar die tender adverteer. Weens die uitbreek van 'n wêreldwye Covid-19-pandemie 
en Suid-Afrika wat in 'n staat van inperking geplaas is, kon sommige van die dienste wat gebruik moes 
word om 'n omvattende tenderspesifikasies te hê, eers vanaf Junie 2020 verkry word. Die advertering 
van die tender sal eers later in die 2020/2021-boekjaar geskied. Die kontrakteur wat aangestel is om 
die omheining rondom die parkeerterrein van die Amfiteater te installeer, het nou 40% voltooi en die 
vooruitskatting vir voltooiing daarvan is aangeskuif weens die pandemie. Die kontrakteur sal in Julie 
2020 die werk hervat.  
 
Die algemene infrastruktuur van die Museum, Monument en Amfiteater bly ook 'n bron van kommer 
vir die Bestuur aangesien dit 45 jaar oud is. Die DSKK het gedurende die 2017/2018-boekjaar geld 
beskikbaar gestel wat vir verskillende instandhoudingswerk gebruik is.  Die ATM wil verdere 
waterdigting van alle geboue, opgradering van die elektriese infrastruktuur, instandhouding aan die 
Monument self en ander kleiner instandhoudingsprojekte in 2021/2022 aanpak. 
 
Bo en behalwe die aktiwiteite en programme wat reeds by die Monument aangebied word, bied die 
besoekersentrum by die Monument 'n uitstalling aan wat 'n verlengstuk is van die museumuitstallings. 
Die sentrum beheer ook besoekersvloei, navrae en administratiewe logistiek van besoekers. Die 
lesingsaal dien ook as 'n plek waar groepe ingelig word oor verskillende aktiwiteite en aspekte rakende 
die erfenis van Afrikaans, en die bydrae daarvan tot nasiebou en maatskaplike samehorigheid. 'n 
Tydelike uitstalling met gedigte van opkomende digters word aangebied in die opelug- Groen Galery by 
die Monument. 

  
Die ATM het ekstra befondsing van die DSKK ontvang om munisipale koste vanaf 2017/2018 te betaal. 
Tans word hierdie fondse aan die DOW betaal, wat op sy beurt die plaaslike munisipaliteit moet betaal. 
 
Tydens die 2019/2020-boekjaar het die ATM drie tydelike uitstallings, twee reisende uitstallings en een 
nuwe permanente uitstalling ('n foto versameling) aangebied. 
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3. Prestasie-Inligting Ingevolge Program 

3.1. Program: Administrasie 

Hierdie program bestaan uit alle bedryfskostes en ondersteuningstrukture van die ATM wat nie reeds 
by die ander programme ingesluit is nie. 
  
Strategiese doelwitte rakende dié program en waaroor verslag gedoen word, is as volg: 
 Toegang tot die Museum en Monument 

 Menslike hulpbronne-bestuur 

 Eiendomsbestuur 

 Toepaslike wetgewing 

 
Strategiese doelwitte, prestasie-aanwysers met beplande teikens en werklike prestasies 
 
Strategiese doelwit 1: Toegang tot die Museum en Monument 
Dié strategiese doelwit doen verslag van die getal besoekers wat ons per jaar ontvang, sowel as die 
getal piekniekgeleenthede en -konserte. Die doel is om die getal besoekers met 2% per jaar te verhoog. 

 
Sleutel-prestasie-aanwysers, beplande teikens en werklike prestasies 

Strategiese doelwit: Toegang tot die Museum en Monument 

Prestasie-aanwyser Werklike 

prestasie 

2018/2019 

Beplande teiken 

2019/2020 

Werklike 

prestasie 

2019/2020 

Afwyking van 

beplande teiken 

na werklike 

prestasie vir 

2019/2020 

Kommentaar op afwyking 

Getal besoekers, per 
jaar 

72 032 66 000 64 899 -1 101 

Afname van ongeveer 15% in die 
totale toerismebesoeke wat deur 
toerisme organisasies in die Wes-
Kaap vir 2019/2020 aangekondig 
is. Met die aanvang van die Covid-
19-pandemie in Suid-Afrika het 
die ATM in Maart 2020 'n skerp 
daling in besoekers ervaar. 

Getal 
piekniekgeleenthede 
en konserte , per jaar 
* 

18 15 15 0 Teiken bereik 

 

Strategie om gebiede van onderprestasie te oorbrug 

Hoewel die ATM virtuele toere op sy webwerf het, daagliks met die publiek deur middel van sosiale 
media kommunikeer en kyk na verskillende maniere om sommige van sy programme en geleenthede 
op só 'n manier aan te bied dat dit aan die huidige Covid-19-regulasies  voldoen, verstaan die instelling 
dat dit in die volgende boekjaar moeilik gaan wees om alle teikens te bereik. Dit is veral waar wat die 
getal besoekers betref aangesien die Monument en Museum vir die grootste deel van 2020 vir die 
publiek gesluit sal wees. 

Wysigings aan beplande teikens 

*  Besluit om minder piekniekgeleenthede aan te bied weens vorige ervarings van 
weerafhanklikheid. 

*  Besluit om nie meer 'n Nuwejaarsaandpiekniek aan te bied nie aangesien dit 'n hoërisiko-
geleentheid is weens die tydsraamwerk (tot ná 00:00). 
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Skakeling tussen prestasie en begroting 

Subprogram se 
naam 

2019/2020 2018/2019 

Begroting Werklike 
uitgawes 

(Oor)/onder-
spandering 

Begroting Werklike 
uitgawes 

(Oor)/onder-
spandering 

R’000 R’000 R’000 R’000 R’000 R’000 

Geleenthede en 
konserte 

739 889 -160 986 930 56 

Totaal 739 899 -160 986 930 56 

 

Strategiese doelwit 2: Menslike hulpbronne-bestuur 
Strategiese doelwitte rakende dié program is om te verseker dat personeel goed opgelei word en 
gereeld geëvalueer word om 'n hoër vlak van dienslewering te bereik. 

 
Sleutel-prestasie-aanwysers, beplande teikens en werklike prestasies 

Strategiese doelwit: Menslikehulpbronne-bestuur 

Prestasie-aanwyser Werklike 

prestasie 

2018/2019 

Beplande teiken 

2019/2020 

Werklike 

prestasie 

2019/2020 

Afwyking van 

beplande teiken 

na werklike 

prestasie vir 

2019/2020 

Kommentaar op afwyking 

Getal evaluerings van 
personeel se 
prestasies , per jaar 

2 2 2 0 Teiken bereik 

Koördineer en bestuur 
opleiding , per jaar 

7 
opleidingsingrepe 

6 
opleidingsingrepe 

16 opleidings- 
ingrepe 

10 
Teiken oorskry 
Meer geleenthede het sigself 
voorgedoen 

 
Die ATM streef daarna om te verseker dat al sy personeel twee keer per jaar geëvalueer en goed opgelei 
word. Wanneer opleidingsgeleenthede sigself voordoen en die ATM en sy personeel daarby baat sal 
vind, sal hierdie geleenthede benut word. 

Strategie om gebiede van onderprestasie te oorbrug 

Geen 

Wysigings aan beplande teikens 

Teikens in die strategiese plan vir 2015-2020 is aangepas om meetbare teikens te weerspieël aangesien 
die persentasies nie duidelik gedefinieer was nie. 

Skakeling tussen prestasie en begroting 

Subprogram se 
naam 

2019/2020 2018/2019 

Begroting Werklike 
uitgawes 

(Oor)/onder-
spandering 

Begroting Werklike 
uitgawes 

(Oor)/onder-
spandering 

R’000 R’000 R’000 R’000 R’000 R’000 

Koördineer en 
bestuur opleiding , 
per jaar 

62 116 -54 45 45 0 

Totaal 62 116 -54 45 45 0 
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Strategiese doelwit 3: Eiendomsbestuur 
Dié strategiese doelwit doen verslag rakende die versekering van aanvaarbare geboue, versorgde tuine 
en die bewaring van fynbos ingevolge 'n jaarlikse werkprogram vir instandhouding van eiendom. 

 
Sleutel-prestasie-aanwysers, beplande teikens en werklike prestasies 

Strategiese doelwit: Eiendomsbestuur 

Prestasie-aanwyser Werklike 

prestasie 

2018/2019 

Beplande teiken 

2019/2020 

Werklike 

prestasie 

2019/2020 

Afwyking van 

beplande teiken 

na werklike 

prestasie vir 

2019/2020 

Kommentaar op afwyking 

Jaarlikse herstelwerk 
en onderhoud voltooi  
- Museum 
- Monument 

Verfwerk voltooi  
– 30 Jun 

Geboue se 
herstelwerk 
voltooi 
– 30 Nov 

Voltooi: 
Herstelwerk  

30 Jun 
30 Nov 

Voltooi: 
Verfwerk 
30 Jun 
23 Jan 
17 Feb 
 
Herstelwerk 
31 Jul 
30 Sep 
 

0 

Teiken oorskry. 
Meer gebiede is geïdentifiseer wat 
verfwerk en onderhoud 
gedurende die boekjaar vereis 
het. 

Jaarlikse eko-bestuur 
voltooi 
- Waterslote 
skoongemaak 
- Uitheemse 
indringerbome 
verwyder 
- Brandstroke 
skoongemaak  

 
Voltooi: 
 
30 Jun 
 
29 Mrt 

20 Nov 

 
Voltooi: 
 
30 Jun 
 
31 Okt 
 
30 Sep 

 
Voltooi: 
 
30 Jun. 
 
31 Okt 
 
06 Sep 

0 Teiken behaal 

 
Die ATM streef daarna om te verseker dat al sy geboue goed onderhou, die tuine goed versorg en die 
fynbos mooi bewaar bly ingevolge 'n jaarlikse werkprogram vir instandhouding van eiendom. Gereelde 
inspeksies deur personeel verseker dat dit bereik word. 

Strategie om gebiede van onderprestasie te oorbrug 

Geen 

Wysigings aan beplande teikens 

Teikens in die strategiese plan vir 2015-2020 is aangepas om meetbare teikens te weerspieël aangesien 
die persentasies nie duidelik gedefinieer was nie. 
 

Skakeling tussen prestasie en begroting 

Subprogram se 
naam 

2019/2020 2018/2019 

Begroting Werklike 
uitgawes 

(Oor)/onder-
spandering 

Begroting Werklike 
uitgawes 

(Oor)/onder-
spandering 

R’000 R’000 R’000 R’000 R’000 R’000 

Eiendomsbestuur 4 072 1 047 3 025 1 877 1 081 796 

Totaal 4 072 1 047 3 025 1 877 1 081 796 
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Strategiese doelwit 4: Toepaslike wetgewing 
Dié strategiese doelwit doen verslag rakende die versekering dat aan toepaslike wetgewing voldoen 
word. 

 
Sleutel-prestasie-aanwysers, beplande teikens en werklike prestasies 

Strategiese doelwit: Toepaslike wetgewing 

Prestasie-aanwyser Werklike 

prestasie 

2018/2019 

Beplande teiken 

2019/2020 

Werklike 

prestasie 

2019/2020 

Afwyking van 

beplande teiken 

na werklike 

prestasie vir 

2019/2020 

Kommentaar op afwyking 

Jaarlikse prestasieplan  1 plan 1 plan 1 plan 0 Teiken behaal 

Kwartaalverslae 4 verslae 4 verslae 4 verslae 0 Teiken behaal 

Prestasie-inligting en 
finansiële state 

1 1 1 0 Teiken behaal 

Jaarverslag en 
geouditeerde 
finansiële state 

1 verslag 1 verslag 1 0 Teiken behaal 

Strategiese plan 0 1 elke 5 jaar 1 0 Teiken behaal 

Finansiële 
bestuurstelsels en 
prosedures 

1 opgedateer 1 opgedateer 1 opgedateer 0 Teiken behaal 

Prestasiebestuur-
stelsels 
geïmplementeer 

2 hersien 1 hersien 1 hersien 0 Teiken behaal 

Ondernemings-
risikobestuur 

1 plan 1 plan 1 plan 0 Teiken behaal 

 
Die ATM streef daarna om te voldoen aan die verskillende toepaslike regulasies. Gedurende die 
boekjaar 2019/2020 het die ATM nie net sy prosedures en beleid rakende voorsieningskettingbestuur 
bygewerk nie, maar ook 'n nuwe beleid goedgekeur. Dit is die ATM-studiefondsbeleid wat daarop gemik 
is om, binne die bedryfsbegroting, personeel in staat te stel om verder te studeer, aangesien toegang 
tot befondsing een van die gebiede is wat verdere opleiding belemmer. Die beleid verskaf leiding en 
maatstawwe vir die bestuur van die fonds. 

Strategie om gebiede van onderprestasie te oorbrug 

Geen 

Wysigings aan beplande teikens 

Teikens in die strategiese plan vir 2015-2020 is aangepas om meetbare teikens te weerspieël aangesien 
die persentasies nie duidelik gedefinieer was nie. 
 

Skakeling tussen prestasie en begroting 

Subprogram se 
naam 

2019/2020 2018/2019 

Begroting Werklike 
uitgawes 

(Oor)/onder-
spandering 

Begroting Werklike 
uitgawes 

(Oor)/onder-
spandering 

R’000 R’000 R’000 R’000 R’000 R’000 

Toepaslike 
wetgewing 

65 32 33 19 18 1 

Totaal 65 32 33 19 18 1 
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3.2. Program 2: Sakeprojekte 

Hierdie program bestaan uit verskillende openbare en fondsinsamelingsprogramme, sowel as inligting 
rakende die ATM se versamelings. 
 
Strategiese doelwitte met betrekking tot hierdie program en waarop verslag gedoen word, is soos volg: 
 Befondsing en bemarking 

 Openbare programme en kommunikasie 

 Versamelingbestuur 

 Navorsing 

 
Strategiese doelwitte, prestasie-aanwysers met beplande teikens en werklike prestasies 
 
Strategiese doelwit 5: Fondsinsameling en bemarking 
Dié strategiese doelwit doen verslag oor die aanbied van fondsinsamelingsgeleenthede en 
vaardigheidsontwikkelingskursusse. 

 
Sleutel-prestasie-aanwysers, beplande teikens en werklike prestasies 

Strategiese doelwit: Fondsinsameling en bemarking 

Prestasie-aanwyser Werklike 

prestasie 

2018/2019 

Beplande teiken 

2019/2020 

Werklike 

prestasie 

2019/2020 

Afwyking van 

beplande teiken 

na werklike 

prestasie vir 

2019/2020 

Kommentaar op afwyking 

Getal 
fondsinsamelings-
geleenthede, per jaar 

2 1 1 0 Teiken behaal 

Getal 
vaardigheidsontwik-
kelingskursusse, per 
jaar 

5 4 4 0 Teiken behaal 

 

Strategie om gebiede van onderprestasie te oorbrug 

Hoewel die ATM-doelwitte vir die 2019/2020-boekjaar behaal is, sal nuwe en innoverende maniere 
gedurende die 2020/2021-boekjaar ondersoek word aangesien daar voorsien word dat dit een van die 
strategiese doelwitte is wat deur die huidige Covid-19-regulasies beïnvloed sal word. 

Wysigings aan beplande teikens 

*  Bied nie meer fondsinsamelingsgeleenthede saam met ander vennote behalwe ons Nagwedloop-
vennote aan nie. 

* Beperk die getal kursusse wat aangebied word aangesien ons wil fokus op vakke wat relevant is 
tot ons mandaat, en die belangstelling in erfenisvakke is beperk. 

Skakeling tussen prestasie en begroting 

Subprogram se 
naam 

2019/2020 2018/2019 

Begroting Werklike 
uitgawes 

(Oor)/onder-
spandering 

Begroting Werklike 
uitgawes 

(Oor)/onder-
spandering 

R’000 R’000 R’000 R’000 R’000 R’000 

Fondsinsameling en 
bemarking 

56 36 20 29 28 1 

Totaal 56 36 20 29 28 1 
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Strategiese doelwit 6: Openbare programme en kommunikasie 
Dié strategiese doelwit doen verslag oor hoe die instelling op alle vlakke van die samelewing bevorder 
word deur openbare programme via 'n getal spesiale dae aan te bied. 

 
Sleutel-prestasie-aanwysers, beplande teikens en werklike prestasies 

Strategiese doelwit: Openbare programme en kommunikasie 

Prestasie-aanwyser Werklike 

prestasie 

2018/2019 

Beplande teiken 

2019/2020 

Werklike 

prestasie 

2019/2020 

Afwyking van 

beplande teiken 

na werklike 

prestasie vir 

2019/2020 

Kommentaar op afwyking 

Getal spesiale dae, per 
jaar 

9 8 10 2 

Teiken oorskry. 
Meer geleenthede het na vore 
gekom danksy versoeke om 
samewerking tussen die ATM en 
ander instellings om spesiale 
geleenthede aan te bied wat nie 
vooraf beplan is nie  

Borg-'n-bus-projek: 
getal 
minderbevoorregte 
groepe wat na 
Museum en 
Monument vervoer 
word 

1 1 2 1 

Teiken oorskry. 
'n Bykomende versoek van 
koördineerders vir die Vrouedag-
geleentheid (dat dames uit die 
gemeenskap nie voldoende 
vervoer het nie) is ontvang en 
goedgekeur, wat daartoe gelei het 
dat teiken oorskry is 

 

Strategie om gebiede van onderprestasie te oorbrug 

Die ATM streef daarna om openbare programme van gehalte te hou wat deur almal geniet kan word. 
Wanneer geleenthede na vore kom, sal die ATM hulle aangryp om openbare programme aan te bied of 
as gasheer daarvoor op te tree. 

Wysigings aan beplande teikens 

* Daar word na openbare programme as spesiale dae verwys.  
* Uitreikprojekte sal vanaf 2017/2018 deel vorm van spesiale dae (voorheen deel van 

opvoedkundige programme). 
 

Skakeling tussen prestasie en begroting 

Subprogram se 
naam 

2019/2020 2018/2019 

Begroting Werklike 
uitgawes 

(Oor)/onder-
spandering 

Begroting Werklike 
uitgawes 

(Oor)/onder-
spandering 

R’000 R’000 R’000 R’000 R’000 R’000 

Openbare 
programme en 
kommunikasie 

95 148 -53 245 245 0 

Totaal 95 148 -53 245 245 0 
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Strategiese doelwit 7: Versamelingsbestuur 
Dié strategiese doelwit doen verslag oor die versamel van waardevolle en relevante dokumentasie, 
artefakte en boeke vir doeleindes van verwysing, navorsing en tentoonstelling, en om hulle in 'n digitale 
register te dokumenteer. Bewaar hulle vir die toekoms deur restourasie-, herstel- en skoonmaakwerk 
asook versorging onder behoorlike klimaatstoestande en aanvaarde museologie standaarde, ingevolge 
die ATM se bewaringsbeleid. 

 
Sleutel-prestasie-aanwysers, beplande teikens en werklike prestasies 

Strategiese doelwit: Versamelingsbestuur 

Prestasie-aanwyser Werklike 

prestasie 

2018/2019 

Beplande teiken 

2019/2020 

Werklike 

prestasie 

2019/2020 

Afwyking van 

beplande teiken 

na werklike 

prestasie vir 

2019/2020 

Kommentaar op afwyking 

Getal artefakte verkry, 
per jaar 

72 0 18 18 
Teiken oorskry. Skenkings van 
verskillende artefakte wat van 
akademiese waarde is, is ontvang 

Getal items wat 
gerestoureer of 
herstel word, per jaar 

3 2 4 2 
Teiken oorskry. Boekhersteller het 
gratis hulp verleen met die herstel 
van argiefboeke 

Instandhouding van 
die register vir die 
versameling van 
tekstiele, per jaar 

4 4 11 7 
Teiken oorskry. Meer inspeksies is 
gedurende die jaar gedoen 

Instandhouding van 
die register vir 
inspeksie van die 
argiewe, per jaar 

4 4 11 7 
Teiken oorskry. Meer inspeksies is 
gedurende die jaar gedoen 

Instandhouding van 
die register vir 
klimaatstoestande in 
argiewe, per jaar 

51 50 57 7 
Teiken oorskry. Meer inspeksies is 
gedurende die jaar gedoen 

Hou die register vir 
inspeksie van die 
totale uitstalling, per 
jaar 

12 12 14 2 
Teiken oorskry. Meer inspeksies is 
gedurende die jaar gedoen 

 

Strategie om gebiede van onderprestasie te oorbrug 

Die ATM streef daarna om te verseker dat sy versameling goed bewaar word ingevolge internasionale 
argiefstandaarde. Gereelde inspeksies deur personeel verseker dat dit bereik word.  

Wysigings aan beplande teikens  
* Aangesien die ATM 'n geslote versameling sowel as beperkte ruimte in die argief het, is alle 

verkrygings van artefakte slegs tot skenkings beperk.  
* Die ATM het in 2017/2018 'n volledige oudit van sy argief gedoen wat meegebring het dat sekere 

items geïdentifiseer is om herstel te word. Weens beperkte beskikbare fondse, sal die 
geïdentifiseerde items herstel word sodra fondse beskikbaar is. 

 

Skakeling tussen prestasie en begroting 

Subprogram se 
naam 

2019/2020 2018/2019 

Begroting Werklike 
uitgawes 

(Oor)/onder-
spandering 

Begroting Werklike 
uitgawes 

(Oor)/onder-
spandering 

R’000 R’000 R’000 R’000 R’000 R’000 

Versamelings-
bestuur 

7 1 6 10 10 0 

Totaal 7 1 6 10 10 0 
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Strategiese doelwit 8: Navorsing 
Dié strategiese doelwit doen verslag oor die verbreding van die horisonne tot voordeel van die 
gemeenskap as 'n geheel, en die bekendmaking van die navorsingresultate so wyd moontlik. 

 
Sleutel-prestasie-aanwysers, beplande teikens en werklike prestasies 

Strategiese doelwit: Navorsing 

Prestasie-aanwyser Werklike 

prestasie 

2018/2019 

Beplande teiken 

2019/2020 

Werklike 

prestasie 

2019/2020 

Afwyking van 

beplande teiken 

na werklike 

prestasie vir 

2019/2020 

Kommentaar op afwyking 

Getal artikels geskryf 
of lesings aangebied, 
per jaar 

4 2 6 4 
Teiken oorskry 
Meer geleenthede om 'n artikel te 
skryf, het na vore gekom 

Getal 
geskiedenisbrokkies 
vir 
webtuiste/Facebook 
geskryf, per jaar 

42 6 13 7 

Teiken oorskry. Behalwe vir die 
ATM se eie inhoud, het ons ook 
baie relevante inligting rakende 
Afrikaans vir 2019/2020 gedeel 

 

Strategie om gebiede van onderprestasie te oorbrug 

Die ATM kommunikeer gereeld relevante inligting rakende Afrikaans en die ATM self.  

Wysigings aan beplande teikens 

Geen veranderinge was nodig nie. 
 

Skakeling tussen prestasie en begroting 

Subprogram se 
naam 

2019/2020 2018/2019 

Begroting Werklike 
uitgawes 

(Oor)/onder-
spandering 

Begroting Werklike 
uitgawes 

(Oor)/onder-
spandering 

R’000 R’000 R’000 R’000 R’000 R’000 

Navorsing 25 374 -349 87 87 0 

Totaal 25 374 -349 87 87 0 
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3.3. Program: Openbare betrokkenheid 

Dié program behels ons openbare betrokkenheid deur middel van uitstallings en opvoedkundige 
programme. 
 
Strategiese doelwitte met betrekking tot hierdie program en waaroor verslag gedoen word, is as volg: 

 Uitstallings 

 Opvoeding 

 
Strategiese doelwitte, prestasie-aanwysers met beplande teikens en werklike prestasies 
 
Strategiese doelwit 9: Uitstallings 
Dié strategiese doelwit doen verslag oor inligting wat aan die publiek deur middel van uitstallings 
oorgedra word. 

 
Sleutel-prestasie-aanwysers, beplande teikens en werklike prestasies 

Strategiese doelwit: Uitstallings 

Prestasie-aanwyser Werklike 

prestasie 

2018/2019 

Beplande teiken 

2019/2020 

Werklike 

prestasie 

2019/2020 

Afwyking van 

beplande teiken 

na werklike 

prestasie vir 

2019/2020 

Kommentaar op afwyking 

Getal uitstallings 
gehou of bygewerk, 
per jaar 

3 1 6 5 

Teiken oorskry 
3 Groen Galery-uitstallings vir 
2019/2020, 1 reisende uitstalling 
(Mandela en Luthuli in gesprek), 1 
Erna van Wijk se skilderye met 
spreekwoorde van Langenhoven, 
1 ATM reisende uitstalling 

 

Strategie om gebiede van onderprestasie te oorbrug 

Die ATM het 3 ‘Groen Galery’-uitstallings (tydelike uitstallings) aangebied, 1 reisende uitstalling van die 
Luthuli-museum, 1 uitstallings van skilderye deur Erna van Wijk (vrou van die argitek Jan van Wijk), wat 
nou 'n permanente uitstalling in die Besoekersentrum in die Taalmonument is, asook die ATM se eie 
reisende uitstalling. Uitstallings is een van die kernfunksies van 'n museum en die ATM het besluit om 
die volgende Groen Galery-uitstallings virtueel te vertoon totdat die publiek weer die instelling kan 
besoek. 

Wysigings aan beplande teikens 

Teikens in die strategiese plan vir 2015-2020 is aangepas om meetbare teikens te weerspieël aangesien 
die persentasies nie duidelik gedefinieer was nie. 

Skakeling tussen prestasie en begroting 

Subprogram se 
naam 

2019/2020 2018/2019 

Begroting Werklike 
uitgawes 

(Oor)/onder-
spandering 

Begroting Werklike 
uitgawes 

(Oor)/onder-
spandering 

R’000 R’000 R’000 R’000 R’000 R’000 

Uitstallings 124 1 123 8 7 1 

Totaal 124 1 123 8 7 1 
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Strategiese doelwit 10: Opvoeding 
Die strategiese doelwit doen verslag oor die skakeling met opvoedkundige instellings, en om soveel 
skole moontlik deur middel van uitreikprogramme te bereik. 

 
Sleutel-prestasie-aanwysers, beplande teikens en werklike prestasies 

Strategiese doel: Onderwys 

Prestasie-aanwyser Werklike 

prestasie 

2018/2019 

Beplande teiken 

2019/2020 

Werklike 

prestasie 

2019/2020 

Afwyking van 

beplande teiken 

na werklike 

prestasie vir 

2019/2020 

Kommentaar op afwyking 

Getal skooltoere 
aangebied, per jaar 

129 70 129 59 

Teiken oorskry. Meer groepe wat 
belangstel om die ATM te besoek 
aangesien die programme op die 
huidige leerplan gebaseer is 

Borg-ŉ-Bus-projek: 
getal 
minderbevoorregte 
skoolgroepe na 
Museum en 
Monument vervoer, 
per jaar 

15 15 22 7 

Teiken oorskry. 
Meer groepe het gedurende die 
2019/2020-boekjaar aansoek 
gedoen en is goedgekeur 

Getal taalprojekte, per 
jaar 

2 2 2 0 Teiken bereik 

Getal kompetisies vir 
skole/leerders 
aangebied, per jaar 

2 2 2 0 Teiken bereik 

Getal uitreikprojekte, 
per jaar 

1 0 0 0 NVT 

Getal opvoedkundige 
programme 
(Internasionale Dag vir 
Monumente en 
Terreine, 
Moedertaaldag, 
Museumdag, 
Wêreldomgewingsdag, 
Boomplantdag, 
Erfenisdag, Vrystelling 
van die Slawe-dag, 
Waterweek), per jaar 

9 9 9 0 Teiken bereik 

 

Strategie om gebiede van onderprestasie te oorbrug 

Die programme wat die ATM aan die groepe bied, is gebaseer op die huidige leerplanne vir die 
spesifieke grade, wat dit 'n uitbreiding van die klaskamer maak.  

Wysigings aan beplande teikens 

* Uitreikprojekte vorm deel van spesiale dae (voorheen deel van opvoedkundige programme) in 
2017/2018. 

 

Skakeling tussen prestasie en begroting 

Subprogram se 
naam 

2019/2020 2018/2019 

Begroting Werklike 
uitgawes 

(Oor)/onder-
spandering 

Begroting Werklike 
uitgawes 

(Oor)/onder-
spandering 

R’000 R’000 R’000 R’000 R’000 R’000 

Opvoeding 158 259 -101 137 136 1 

Totaal 158 259 -101 137 136 1 
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4. Inkomstevordering 

 2019/2020 2018/2019 

Bron van 
inkomste 
 

Beraamde 
bedrag  

Werklike 
bedrag 

gevorder 

(Oor)/onde
rverhaling 

Beraamde 
bedrag  

Werklike 
bedrag 

gevorder 

(Oor)/onde
rverhaling 

 R’000 R’000 R’000 R’000 R’000 R’000 

Oordrag ontvang: 
DSKK 

12 983 11 998 985 13 284 11 565 1 719 

Toegangsgeld 1 800 1 458 342 1 691 1 621 70 

Huurinkomste 
ontvang 

533 526 7 435 408 27 

Rente ontvang 186 301 -115 273 402 -129 

Befondsing en 
bemarking 

79 488 -409 80 549 -469 

Ander inkomste 50 95 -45 47 103 -56 

Totaal 15 631 14 866 765 15 810 14 648 1 162 

 

Kommentaar oor inkomstevordering 
 
Oordrag ontvang vanaf die DSKK 
Die ATM ontvang elke finansiële jaar 'n kwartaallikse oordrag van die Departement van Sport, Kuns en 
Kultuur (DSKK). Vanuit hierdie kwartaallikse oorplasing betaal ons personeel en dek ons 'n deel van die 
Museum en Monument se bedryfsuitgawes. Self-gegenereerde fondse word gebruik om die res van die 
bedryfsuitgawes te dek en om bykomende fondse te genereer. Die ATM het die afgelope twee boekjare 
nie net 'n subsidie ontvang nie, maar ook oordragte vir kapitaalwerke, munisipale uitgawes, 
bedryfskostes, huurkostes en nakomingskostes. 
  
Toegangsgelde 
Die ATM hef toegangsfooie by die Museum en die Monument. Afgesien van die oordrag wat ons vanaf 
die DSKK ontvang, is dit ons belangrikste inkomste. Die inkomste wat ons uit toegangsgelde ontvang, 
word gebruik om die meeste bedryfsuitgawes en uitgawes in terme van die ATM se kernfunksies te dek. 
Ons inkomste van toegangsfooie het in die afgelope vyf boekjare gestyg danksy 'n reeks 
piekniekkonserte (in 2011 van stapel gestuur) sowel as die tariefverhoging vir volwassenes in April 2019. 
Dit bou voort op die sukses van volmaanpieknieks en sterrekykpieknieks in vorige jare (2009 en 2010). 
Ons onderwysafdeling het ook na die Wes-Kaapse onderwysdepartement en skole uitgereik om te 
verseker dat die programme en toere wat aan skoolgroepe aangebied word binne die nasionale 
skoolleerplan val. In totaal het die besoekers aan die Museum en Monument met 9,2 % teenoor die 
vorige jaar (2018/2019: 71 477; 2019/2020: 64 899) gedaal. Ander geleenthede gehou – soos die 
skrywersaande, die aandwedloop en ander – het nog 55 besoekers (met 356 deelnemers) gelok, wat 
ons vir die boekjaar op altesaam 64 940 besoekers bring. Die afname in besoekersgetalle kan grootliks 
toegeskryf word aan 'n afname van 15% in toerisme na die Wes-Kaap vir die laaste helfte van die 
finansiële jaar asook die wêreldwye Covid-19-pandemie wat teen Maart 2020 die meeste lande in ŉ 
staat van inperking gelaat het. Die meeste ondernemings in Suid-Afrika is vanaf 27 Maart 2020 tydelik 
gesluit, met museums wat na verwagting eers ná September 2020 vir die publiek sou oopmaak. 
  
Huurinkomste ontvang 
Die ATM verdien ook inkomste danksy die maandelikse huur van die koffiewinkel op die perseel van die 
Monument en ad hoc-geleenthede wat in die Amfiteater gehou word. Die terrein van die monument 
word deur nasionale en internasionale ondernemings gebruik vir film- en advertensieproduksies, en vir 
huweliks- en ander fotografie. Inkomste ingevorder uit huurinkomste was wat die ATM vir 2019/2020 
voorsien het. Die huurooreenkoms met die huurder van die koffiewinkel het op 31 Maart 2020 tot 'n 
einde geloop. Hoewel die ATM die huurooreenkoms in Februarie 2020 en weer in April 2020 
geadverteer het, kon geen geskikte kandidaat gevind word nie. Dit kan wees weens die onsekerheid 
oor wanneer die ATM weer besoekers kan verwelkom, sowel as die huidige ekonomiese situasie 
waarmee Suid-Afrika te kampe het, aangesien heelwat kleiner restaurante, kafeterias en koffiewinkels 
hul deure permanent moes sluit sedert die staat van inperking.  
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Rente ontvang 
Ons ontvang rente op lae-risiko beleggings (vaste deposito- en geldmarkrekeninge). As gevolg van matig 
goeie rentekoerse vir hierdie soort beleggings, het die fondse gedurende die boekjaar rente gegenereer 
en tot gevolg gehad dat die ATM 'n toename in die rente ontvang het. 
  
Befondsing en bemarking 
Ons doen jaarliks  by verskillende privaat finansieringsinstellings om skenkings en borgskappe vir 
spesifieke projekte aansoek. Ons het skenkings en borgskappe van private finansiers in 2018/2019 en 
2019/2020 ontvang. 
  
Ander inkomste 
Ander inkomste bestaan meestal uit inkomste gegenereer uit die verkoop van handelsware en deels uit 
die verkoop van bates wat afgeskryf is, sowel as uit versekeringseise. In 2018/2019 het ons 'n 
versekeringseis van R9 165 gehad, en in 2019/2020 een van R9 680. Die ATM het die oordrag van 
beleggingsfondse in 2018/2019 ingesluit om 'n betaling aan die Departement van Openbare Werke 
(DOW) te vergemaklik.  

 

4.1. Kapitaalbelegging  

Die ATM het slegs roerende bates en erfenisbates. Roerende bates word slegs vervang as dit herstel of 
gesteel word. Nuwe roerende bates word begroot en aangekoop soos nodig. Die ATM het nie 
kapitaalbates nie. 
 
Die ATM het in 2019/2020 'n toekenning van R580 000 ontvang vir die installering van 'n 
noodopwekker. Die projek is gestaak toe 'n elektriese ingenieur die elektriese infrastruktuur beoordeel 
en vasgestel het dat die infrastruktuur nie die noodopwekker sal kan ondersteun nie. Hy het ook 
vasgestel dat die huidige elektriese infrastruktuur 'n brandgevaar kan inhou.  

 
Die ATM het ook 'n toekenning van R3 000 000 in 2019/2020 vir die oprigting van 'n kleedkamer vir 
werkers ontvang. Konsepplanne is ook aan die DSKK voorgelê.  Sommige van die diensverskaffers wat 
vir 'n gedetailleerde spesifikasie benodig word, kon nie tydens vlak 5 van die inperking gekontrakteer 
word nie.   

 
Geen finansiering is vir die onderhoud gedurende die boekjaar 2019/20 ontvang nie en om hierdie rede 
is slegs klein onderhoud vanuit die operasionele begroting van die ATM gedoen. Die DOW het van die 
groter noodinstandhoudingswerk gedoen, dit wil sê die herstel van gebarste pype, waterdigting en 
elektriese werk. 
 
Die ATM is nie van plan om enige van sy huidige geriewe te sluit of af te gradeer nie. 
  
Onderhoud word kwartaalliks by die Museum en Monument uitgevoer, ingevolge 'n werkskedule. 

  
Die instandhouding van die besoekersentrum is nou die verantwoordelikheid van die ATM, hoewel daar 
steeds 'n waarborg van ongeveer sewe jaar op die gebou is. As gevolg van die waarborg, sal hierdie 
verantwoordelikheid nie 'n onmiddellike uitwerking op uitgawes hê nie, maar dit sal beslis in die 
komende jare. Fondse is van die DSKK ontvang vir groter instandhoudingsprojekte – die geld is 
aangewend om die Museum te verf en om die Amfiteater te verf en waterdig te maak, terwyl die res 
gebruik is om die elektriese infrastruktuur by die Monument en Amfiteater op te gradeer. 
 
Die ATM gebruik die sagtewareprogram Pastel Evolution Fixed Assets om die databasis te bestuur. Die 
databasis word maandeliks bygewerk en waardevermindering word ná die opdatering bereken. Die 
bates word ook kwartaalliks met behulp van die steekproefmetode getel, en jaarliks word daar 'n 
volledige telling gedoen. 



Jaarverslag vir 2019/20 Finansiële Jaar 
Die Afrikaanse Taalmuseum en -monument 

 
 

41 
 

  
Toestand van die geboue: 
Besoekersentrum, Monument – redelik (sommige krake dui daarop dat die gebou se fondament 
moontlik geskuif het) 
Koffiewinkel, Monument – goed 
Kaartjieskantoor, Monument – goed 
Museum – redelik (benodig onderhoud aan elektrisiteitstelsel, vloere moet beter gestabiliseer word) 
Amfiteater – redelik (benodig onderhoud soos verf ensovoorts) 

 

 2019/2020 2018/2019 

Infrastruktuurpr
ojekte 

Begroti
ng 

 

Werklike 
uitgawe 

(Oor)/on
der 

uitgawe 

Begroting 
 

Werklike 
uitgawe 

(Oor)/ond
er uitgawe 

 R’000 R’000 R’000 R’000 R’000 R’000 

Werkers se 
kleedkamers 

3 608 802 -2 806 0 0 0 

Noodkragopwekker 581 0 -581 0 0 0 

Uitbreiding van 
koffiewinkel 

0 0 0 55 53 -2 

Onderhoud 164 45 -119 2 000 1 654 -346 

Totaal 4 353 847 -3 506 2 055 1 707 -348 
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Deel C: Beheer 

 

 

 

 

 

 



Jaarverslag vir 2019/20 Finansiële Jaar 
Die Afrikaanse Taalmuseum en -monument 

 
 

43 
 

1. Inleiding 

Korporatiewe bestuur verpersoonlik prosesse en stelsels waardeur die ATM gerig, beheer en 
verantwoordelik gehou word. Benewens die wetlike vereistes wat gebaseer is op die magtiging van die 
ATM (via die Wet op Kulturele Instellings), word korporatiewe bestuur met betrekking tot die ATM 
toegepas ingevolge die voorskrifte van die Wet op Openbare Finansiële Bestuur (WOFB) en met die 
beginsels vervat in die King-verslag oor korporatiewe bestuur. 

Die parlement, die uitvoerende gesag en die rekenpligtige gesag van die ATM is verantwoordelik vir 
korporatiewe bestuur. 

 

2. Portefeuljekomitees 

Datum van vergaderings 
Geen vergadering is vir 2019/2020 geskeduleer nie… 
 
Risikogebiede asook Implementeringsplanne en -handelinge 
Geen risikogebiede of implementering van planne en optrede is gedurende 2019/2020 bespreek nie. 

 

3. Uitvoerende Gesag 

Verslae voorgelê aan die Uitvoerende Gesag soos bepaal deur die WOFB en Tesourieregulasies: 
 
Kwartaalverslae 1ste kwartaalverslag 30 Julie 2019 
 2de kwartaalverslag 28 Oktober 2019 
 3de kwartaalverslag 30 Januarie 2020 
 4de kwartaalverslag 29 April 2020 
 
Die DSKK se terugvoering rakende die kwartaalverslae is deur middel van twee halfjaarlikse 
terreinbesoeke ontvang. Vanaf 2014 is kwartaalverslae ook aan Nasionale Tesourie gestuur. Die verslae 
is op dieselfde bogenoemde datums ingehandig. 
 
Jaarlikse Prestasieplan 1ste konsep 24 Oktober 2019 
 2de konsep 29 November 2019 
 Finaal 29 Januarie 2020 
 
Terugvoering is ontvang van die DSKK rakende die Jaarlikse Prestasieplan.  Weens 'n verandering in die 
formaat van die strategiese plan en jaarlikse prestasieplan, sowel as die tertafellegging van die Jaarlikse 
Prestasieplan 2019/2020 wat eers op 28 Junie 2019 plaasgevind het, is die indieningsdatum van die 1ste 
konsep van die strategiese plan 2020-2025 en jaarlikse prestasieplan 2020/2021 uitgestel tot 31 
Oktober 2020. 
 
Strategiese Plan 2020-2025 1ste konsep 24 Oktober 2019 
 2de konsep 29 November 2019 
 Finaal 29 Januarie 2020 
 
Die Strategiese Plan 2015-2020 wat op 11 Maart 2015 aan die Parlement voorgelê is, is steeds van 
toepassing op die 2019/2020-boekjaar. 
 
Jaarverslag Konsep 31 Julie 2019 
 Finaal 31 Augustus 2019 
 
Die Jaarverslag is aan die Parlement voorgelê. 
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Ouditverslag en bestuursverslag  31 Julie 2019 
 
Verbeteringsplanne vir oudituitkomste 1ste terugvoer 28 Oktober 2019 
 2de terugvoer 30 Januarie 2020 
 3de terugvoer 29 April 2020 
 
Geraamde nasionale besteding GNB-databasis 7 November 2019 

 

4. Rekenpligtige Owerheid/Raad  

Inleiding 

Die Raad moet toesien dat daar prosedures is vir die monitering en evaluering van die implementering 
van sy strategieë, beleid en sakeplanne, as 'n maatstaf vir bestuurs- en bedryfsprestasie. Die Raad neem 
ook verantwoordelikheid vir die toesig oor organisatoriese prestasiebestuur en verslagdoening. 

 

Die Rol van die Raad is as volg: 

 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 aan oudit- en wetlike voorskrifte te voldoen.  

 Dit het absolute verantwoordelikheid vir die prestasie van die ATM. 

 Dit behou volle en doeltreffende beheer oor die ATM. 

 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 wesenlikheidsvlakke. 

 Dit verseker dat die finansiële state opgestel word. 

 Dit moet integriteit, verantwoordelikheid en aanspreeklikheid handhaaf. 
 

Raadshandves 

Die Raadshandves is goedgekeur en geteken op 7 Desember 2018. 

 

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 2019/2020 was vanaf 1 April 2019 tot 
31 Maart 2020. In 2019/2020 het die Raad 4 keer vergader. 

Naam Benaming 
(ingevolge 
die 
raadstrukt
uur vir 
openbare 
entiteite) 

Datu
m 
aan-
geste
l 

Datu
m 
beda
nk 

Kwalifikasies Kundigheidsgebie
d 

Raads-
direkteurskappe 
(lys van entiteite) 

Ander 
komitees 
of 
taakspann
e (bv: 
ouditkomi-
tee/mini-
steriële 
taakspan) 

Getal 
raads-
vergaderi
ngs 
bygewoon 

Prof EO 
Saal 

Voorsitter 

1 Des 
2017 
– 30 
Nov 
2020 

 

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

Afrikaanse 
Taalkunde 
(spesifiek 
Sosiolinguistiek en 
Dokumentontwer
p) 

NVT NVT 3 
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PhD (Bedryfs-
kommunikasie) 

Adv P 
Magona 

Ondervoor-
sitter 

1 Des 
2017 
– 30 
Nov 
2020 

 
BIuris, LLB, LLM 
(Arbeidsreg) 

Regte NVT NVT 2 

Mnr JJ 
Saal 

Lid 

1 Des 
2017 
– 30 
Nov 
2020 

 

BA Hons 
(Taalkunde) 
Nasionale 
Diploma: 
Tegniese 
Finansiële 
Rekeningkunde 

Menslike 
Hulpbronne 
Arbeidsverhouding
e 
Oudit 

NVT 
Lid van die 
Ouditkomit
ee  

3 

Prof S 
van Wyk 

Lid 

1 Des 
2017 
– 30 
Nov 
2020 

 
MA, DLitt in 
Afrikaanse 
Letterkunde  

Afrikaanse 
Letterkunde  

Lid van die 
Stigting vir 
Bemagtiging deur 
Afrikaans  

Lid van die 
Ouditkomit
ee  

2 

Prof J 
Grobbela
ar 

Lid 

1 Des 
2017 
– 30 
Nov 
2020 

 

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

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

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 
Ouditkomit
ee  

2 

Dr L 
Munsam
y 

Lid 

1 Des 
2017 
– 30 
Nov 
2020 

 

MPA, 
Gevorderde 
Diploma in 
Ramprisiko-
bestuur, 
Onderwysdiplo
ma, 
Onderwysdiplo
ma 
(Gespesialiseer
de onderwys), 
Ph.D. – 
verhandeling 
ingedien vir 
beoordeling) 

Openbare 
Administrasie en 
Bestuur, 
Ramprisiko-
bestuur, 
Geskiedenis, 
Onderwys 

Lid van die 
ouditkomitee vir 
die Maluti-a-
Phofung Plaaslike 
Munisipaliteit 
Raadslid van 
Universitas/Pelon
omi Akademiese 
Hospitale 

Lid van die 
Vergoeding
s-komitee 

1 

Dr W 
Langevel
dt 

Lid 

1 Des 
2017 
– 30 
Nov 
2020 

 

Doktorsgraad 
in Filosofie – 
Onderrig 
Ontwerp en 
Tegnologie, MA 
– Raadslid 
Onderwys- en 
Studente-
ontwikkeling, 
Interaksie 
Leierskapspro-
gram vir 
Afrikane, 
Sertifikaat in 
Suksesbehaling 
deur 
Diplomasie, 

Navorsing (Suider-
Afrikaanse 
geskiedenis) 

NVT 
Lid van die 
Vergoeding
s-komitee 

2 
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Psigometris, 
Onderwyser: 
Hoër 
Tweetalige 
Sertifikaat, 
Baccalaureus 
Educationis, 
Baccalaureus 
Artium, 
Laerskoolonder
-wys Sertifikaat 

Mnr C le 
Fleur 

Lid 

1 Des 
2017 
– 30 
Nov 
2020 

 

Onderwysdiplo
ma, Landbou-
wetenskapdipl
oma 

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 

Lid van die 
Vergoeding
s-komitee 

4 

 

 Alternatiewe lede 

Die ATM het nie alternatiewe lede op die Raad nie. 

 

 Uittredende Raadslede 

Die ATM het geen uittredende Raadslede vir die 2019/2020-boekjaar nie. Die termyn van die 

huidige raad sal egter in die 2020/2021-boekjaar op 30 November 2020 tot ŉ einde kom. 

Komitees  

Komitee Getal vergaderings gehou Getal lede Name van lede 

Oudit 4 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: Mnr Jacobus 
Swarts (OG) 
Interne Ouditeurs: Mnr N de Villiers 
(BGR) 

Vergoeding 4 5 

Voorsitter: Dr W Langeveldt 
Ondervoorsitter: Mnr L Munsamy 
Lid: Mnr C le Fleur 
Direkteur: Mnr MJ Jonas 
Sekretaresse: Me M Visagie 

 

Vergoeding van Raadslede 

Die ATM ontvang jaarliks 'n omsendbrief van die nasionale tesourie om ons in kennis te stel van die 
vergoeding van die Raadslede. Die vergoeding word per dag betaal. Ander uitgawes soos reis en 
verblyf word aan die lede vergoed.  Al die lede is terugbetaal. 

 
Naam Vergoeding Ander toelae Ander terugbetalings Totaal 

Prof EO Saal R9 072 R0 R21 055 R30 127 

Adv P Magona R7 833 R0 R2 410 R10 243 

Mnr JJ Saal R17 202 R0 R8 869 R26 071 

Prof S van Wyk R10 035 R0 R2 882 R12 917 
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Prof J 
Grobbelaar 

R9 668 R0 R2 999 R12 667 

Dr L Munsamy R2 700 R0 R13 208 R15 908 

Dr W Langeveldt R5 751 R0 R1 360 R7 111 

Mnr C le Fleur R12 368 R0 R11 961 R24 329 

 

5. 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 ingevolge die risikobestuurstrategie bestuur. Die 
Ouditkomitee doen aanbevelings aan die Bestuur en 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 Museum se gebou as ’n hoërisiko 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 DSKK en DOW gemaak. Die DSKK 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 plekke 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 DSKK 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, aanwesig bly. Synde 'n gewilde 
toerisme bestemming in die Paarl kan die ATM nie bekostig dat die Monument sonder hierdie basiese 
dienste sal wees nie. 
 
Die ATM het ook die impak wat die huidige wêreldwye Covid-19-pandemie op die risikoregister sal hê 
ingesluit aangesien die ATM 'n beduidende afname in sy inkomste vir die 2020/2021-boekjaar sal hê, 
asook die risiko loop dat personeel sal aan die virus blootgestel word. Aangesien die ATM 'n klein 
entiteit is, speel elke personeellid 'n sleutelrol in die werking van die ATM. Maatreëls sal ingevolge die 
wysigings aan die Wet op Beroepsgesondheid en Veiligheid ingestel word om te verseker dat die ATM 
'n veilige werksomgewing is. Verdere maatreëls sal ingestel word wanneer die ATM later in 2020 vir die 
algemene publiek heropen. 

 

6. Interne Beheereenheid 

Interne beheermaatreëls word deur die interne ouditeurs getoets en swakhede word aan die Bestuur, 
Ouditkomitee en Raad gerapporteer. Verslae moet dan kwartaalliks gelewer word om te verseker dat 
die swakhede hanteer word. 
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7. Interne Oudit en Ouditkomitee 

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 ATM se interne beheer- en risikobestuursproses. 
 
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. 
 
Bywoning van die Ouditkomiteevergaderings deur die lede van die Ouditkomitee: 
 

Naam Kwalifikasies 
Intern of 
ekstern 

Indien intern, 
posisie in die 
ATM 

Datum 
aangestel 

Datum 
bedank 

Getal 
vergaderings 
bygewoon 

Prof J Rossouw 
(Voorsitter) 

PhD, BComm Hons, 
MBA, MComm (Ekon) 

- - 20 Mrt 2015 
- 

4 

Mnr JJ Saal 
(Ondervoorsitter) 

BA Hons (Taalkunde) 
Nasionale Diploma: 
Tegniese Finansiële 
Rekeningkunde 

- 
Raadslid tot 30 
Nov 2020 

1 Des 2017 - 

4 

Prof S van Wyk 

DLitt in Afrikaanse 
Letterkunde 
 

-  
Raadslid tot 30 
Nov 2020 

20 Mrt 2015 - 

4 

Prof J Grobbelaar DLitt et Phil 
(Sosiologie), MA, B 
Soc Sc 

- Raadslid tot 30 
Nov 2020 

20 Mrt 2015 

- 

4 

Mnr MJ Jonas - Intern Direkteur/Hoof 
Uitvoerende 
Beampte 

1 Junie 2016 

- 
4 

Me T Laing - Intern Hoof Finansiële 
Beampte 

1 Sep 2001 
- 

4 

Me S de Jager - Intern Finansiële 
Beampte 

1 Feb 2015 
- 

4 

Eksterne 
ouditeurs 

- Ekstern - - 
- 

4 

Interne ouditeurs - Ekstern - - 
- 

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 dié van die Raadstermyn. 
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8. 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. 

 

9. Bedrog en Korrupsie  

Die ATM het ’n bedrogvoorkomingsplan wat reeds in werking gestel is. Verder word personeel 
voortdurend daaraan herinner dat hulle enige vermoede van bedrog of korrupsie kan rapporteer deur 
middel van die DSKK se blitslyn op 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. 

 

10. 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. 
 

11. Gedragskode 

Lede van die Raad moet vergaderings bywoon. Hulle moet alle botsende belange verklaar en mag nie 
geskenke of belonings aanvaar, met die 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 lid te beboet, te skors of uit sy/haar pos te onthef. 
 
Vir die personeel is die gedragskode ’n riglyn om aan te dui wat van hulle verwag word vanuit ’n etiese 
oogpunt, hetsy in hul individuele gedrag of 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. 

 

12. Gesondheids-, Veiligheids- en Omgewingskwessies 

Vir die ATM, soos vir enige ander onderneming, is dit belangrik dat die personeel se gesondheid 
optimaal is. Die ATM het veiligheidsverteenwoordigers aangewys en daar is 'n gesondheids-en-
veiligheidskomitee wat uit twee personeellede per gebou bestaan en kwartaalliks vergader. 
 
Verdere planne sal in werking gestel word om die Covid-19-pandemie se kurwe af te plat wanneer 
personeel weer terugkeer werk toe. 'n Risikobepaling van die ATM se gereedheid sal gedoen word, 'n 
plan opgestel, 'n inligtingsessie gehou om alle personeel in te lig, en opleiding geskeduleer om te 
verseker dat die regulasies van die Wet op Beroepsgesondheid en Veiligheid nagekom word.  

 

13. Raadsekretaris 

Die ATM het nie 'n aangewese pos vir raadsekretaris nie en die rol word tans deur die Hoof Finansiële 
Beampte vervul. Die rol en verantwoordelikhede van die raadsekretaris word in die handves van die 
Raad omskryf: 
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 Die raadsekretaris moet die werking van die Raad en sy komitees koördineer, en die rol moet die 
nodige gesag dra. 

 Die raadsekretaris moet 'n armlengte verhouding met die Raad onderhou en moet daarom nie 'n  
Raadslid wees nie. 

 Die raadsekretaris doen via die Voorsitter aan die Raad verslag oor alle statutêre pligte en funksies 
wat met betrekking tot die Raad verrig word, en aan die Direkteur oor alle ander funksies en 
administratiewe aangeleenthede. Die Raad beoordeel die prestasie van die raadsekretaris 
minstens een keer per jaarlik . 

 Die raadsekretaris of afgevaardigde moet alle Raads- en komiteevergaderings bywoon en moet 
toesien dat die notules van alle raadsvergaderings en alle komiteevergaderings behoorlik 
aangeteken word. 

 

14. Maatskaplike Verantwoordelikheid 

Die ATM is by verskeie inisiatiewe ten opsigte van maatskaplike verantwoordelikheid betrokke, 
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 Mandeladag 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 en neem die ATM ŉ plaaslike 
skool aan om kinders met uitstappies en skoolbehoeftes te help. Op Afrikadag bied die instelling gratis 
toegang aan alle inwoners van ander Afrikalande aan. 
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15. Ouditkomiteeverslag 

Ons is bly om ons verslag vir die finansiële jaar geëindig op 31 Maart 2020 aan te bied. 

Ouditkomitee se Verantwoordelikhede 

Die Ouditkomitee rapporteer dat hy sy verantwoordelikhede wat voortspruit uit Artikel 51 (1) (a) (ii) van die Wet 

op Openbare Finansiële Bestuur asook Tesourieregulasies 3.1.13 en 27.1 nagekom het. Die Ouditkomitee 

rapporteer ook dat hy toepaslike formele mandate as sy Ouditkomitee-handves aanvaar het, sy sake in 

ooreenstemming met hierdie handves gereguleer het en dat al sy verantwoordelikhede, soos daarin vervat, 

nagekom is, behalwe dat ons nie veranderinge in rekeningkundige beleid en praktyke hersien het nie. 

Die Doeltreffendheid van Interne Beheer 

Die beheerstelsel is ontwerp om op ŉ kostedoeltreffende wyse versekering te gee dat bates beveilig word, en 

dat laste en bedryfskapitaal doeltreffend bestuur word. In ooreenstemming met die WOFB en die King III-verslag 

oor vereistes rakende korporatiewe bestuur, bied die interne ouditfunksie die Ouditkomitee en die bestuur die 

versekering dat die interne beheermaatreëls toepaslik en effektief is. Dit word bereik deur middel van die 

risikobestuursproses, sowel as die identifisering van regstellende optrede en voorgestelde verbeterings aan die 

beheermeganismes en -prosesse. Vanuit die verskillende verslae van die interne ouditeure, die ouditverslag oor 

die finansiële jaarstate asook die Ouditeur-Generaal se bestuursverslag, word kennis van die volgende 

nakomingskwessies geneem: voorafbepaalde doelstellings soos invorderingsbestuur, finansiële state, interne 

oudit en bestuur van aankope, kontrakte en uitgawes. Die nodige stappe sal gedoen word om aan die toepaslike 

vereistes te voldoen. Andersins kan ons rapporteer dat die interne beheerstelsels vir die oorsigtydperk effektief 

en doeltreffend was. 

Injaarbestuur en Maandelikse/Kwartaallikse Verslae 

Die ATM het kwartaalliks verslae by die Uitvoerende Gesag ingedien, soos vereis deur die WOFB. 

Beoordeling van Finansiële State 

Ons het die finansiële jaarstate wat deur die ATM opgestel is, nagegaan. 

Ouditeursverslag 

Ons het die ATM se implementeringsplan vir ouditkwessies wat in die vorige jaar geopper is, nagegaan en ons is 

tevrede dat die betrokke aangeleenthede voldoende opgelos is. 

Die ouditkomitee stem saam en aanvaar die gevolgtrekkings van die eksterne ouditeur oor die finansiële 

jaarstate, en is van mening dat die geouditeerde finansiële state aanvaar moet word en saam met die verslag 

van die eksterne ouditeur gelees word.  

 
 

 

 
Prof. J Rossouw 
VOORSITTER VAN DIE OUDITKOMITEE 
Afrikaanse Taalmuseum en -monument 
31 Julie 2020 
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16. BBSEB Prestasie-Inligting 

 

Die volgende tabel is voltooi in ooreenstemming met Breëbasis Swart Ekonomiese Bemagtiging (BBSEB)-

vereistes van die Wet op BBSEB van 2013 en soos bepaal deur die Departement van Handel en Nywerheid.  

 

Het die ATM enige toepaslike kode vir goeie praktyk (BBSEB Sertifikaatvlakke 1 – 8) toegepas met 
betrekking tot die volgende: 

Kriteria 

Reaksie 

Ja / Nee 

Bespreking 

(sluit 'n bespreking van u reaksie in en dui aan 
watter maatreëls getref is om na te kom) 

Bepaling van kwalifikasiekriteria vir 
die uitreiking van lisensies, 
toegewings of ander magtigings ten 
opsigte van ekonomiese aktiwiteit 
ingevolge enige wetgewing? 

Nee Die ATM het geen lisensies, toegewings of ander 
magtiging uitgereik nie en om hierdie rede is daar 
geen kwalifikasiekriteria gedurende die finansiële jaar 
bepaal nie. 

Ontwikkel en implementeer 'n 
voorkeurverkrygingsbeleid? 

Ja Die ATM het 'n beleid en prosedure vir 
voorsieningskettingbestuur wat voorkeuraankope 
insluit. 

Bepaling van kwalifikasiekriteria vir 
die verkoop van ondernemings in 
staatsbesit? 

Nee Die ATM het geen transaksies gehad wat verband hou 
met die verkoop van ondernemings in staatsbesit nie 
en om hierdie rede is daar geen kwalifikasiekriteria 
gedurende die boekjaar bepaal nie. 

Kriteria ontwikkel vir die aangaan 
van vennootskappe met die private 
sektor? 

Nee Die ATM het nie vennootskappe met die 
privaatsektor aangegaan nie en daarom is daar 
gedurende die boekjaar geen kwalifikasiekriteria 
bepaal nie. 

Bepaling van kriteria vir die 
toekenning van aansporings, toelaes 
en beleggingskemas ter 
ondersteuning van breëbasis swart 
ekonomiese bemagtiging? 

Nee Die ATM het geen transaksies gehad wat verband hou 
met die toekenning van aansporings, toelaes en 
beleggingskemas nie, en om hierdie rede is daar geen 
kwalifikasiekriteria gedurende die finansiële jaar 
bepaal nie. 

 

Gedurende die boekjaar het die ATM MSCT BEE Services (Pty) Ltd gekontrakteer om 'n oudit uit te voer met 
die oog op die berekening van die ATM se BBSEB-tellings. Die ATM dra 'n vlak 8-bydraer tot BBSEB. 
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Deel D: Menslike Hulpbronnebestuur 
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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 deur personeellede bepaal. 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  

Personeelkoste 

Program Totale 
uitgawes vir 

die entiteit 
(R’000) 

Personeel 
uitgawe 
(R’000) 

Personeel uitg. 
as ŉ % van 
totale uitg. 

(R’000) 

Getal 
werknemers 

Gemiddelde 
personeelkoste 
per werknemer 

(R’000) 

Administrasie 12 884 5308 41% 27 197 

Sakeprojekte 1 142 593 52% 2 297 

Openbare 
betrokkenheid 

437 177 41% 1 177 

 

Personeelkoste ingevolge Salarisgroep 

Vlak Personeeluitgawe 
(R’000) 

% van 
personeeluitgawe 

teenoor totale 
personeelkoste 

Getal werknemers Gemiddelde 
personeelkoste per 
werknemer (R’000) 

Topbestuur 1 043 19% 1 1043 

Senior bestuur  
1 319 

 
24% 

 
2 

 
660 

Vakkundig 
opgelei 

 
1 566 

 
29% 

 
8 

 
196 

Geskoold 921 17% 5 184 

Halfgeskoold 633 11% 14 45 

Ongeskoold 0 0 0 0 

TOTAAL 5 482 100% 30 2 128 
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Prestasietoekennings 

Vlak Prestasietoekennings 
 
 

(R'000) 

Personeeluitgawe 
 
 

(R'000) 

% van 
prestasietoekennings 

teenoor totale 
personeelkoste 

Topbestuur 1 30 23% 
Senior bestuur 2 40 30% 
Professioneel opgelei 5 35 26% 
Geskoold 3 18 14% 
Halfgeskoold 4 9 7% 
Ongeskoold 0 0 0 
TOTAAL 15 132 100% 

 

Opleidingskoste  

Personeeluitgawe 
 
 

(R'000) 

Opleidingsuitgawe 
 
 

(R'000) 

Opleidingsuitgawe 
as persentasie van 

personeelkoste 

Getal werknemers 
opgelei 

Gemiddelde 
opleidingskoste per 
werknemer 

(R'000) 

5482 116 2% 20 6 

 

Indiensneming en Vakatures 

 
Vlak 2018/2019 getal 

werknemers 
2019/2020 

goedgekeurde 
poste 

2019/2020 getal 
werknemers 

2019/2020 
vakatures 

Persentasie 
vakatures 

Topbestuur 1 1 1 - - 
Senior bestuur 2 2 2 - - 
Professioneel 
opgelei 7 

 
9 

 
8 

 
1 

 
11% 

Geskoold 7 5 5 - - 
Halfgeskoold 18 14 14 - - 
Ongeskoold 0 0 0 - - 
TOTAAL 35 31 30 - - 

 

Daar is 'n nuwe pos geskep vir 'n fasiliteitsbeampte by die Taalmonument. Die organogram is in 2019 
goedgekeur en die pos word in Mei 2020 intern geadverteer. Die pos is tans nog vakant. 
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Indiensnemingsveranderinge 

Verskaf inligting oor veranderings in indiensneming gedurende die boekjaar. Omsetkoerse gee 'n 
aanduiding van die tendense in die indiensnemingsprofiel van die openbare instelling. 

 

Salarisband Indiensneming aan 
begin van tydperk 

Aanstellings Diensbeëindigings Indiensneming 
aan einde van 

tydperk 

Topbestuur 1 0 0 1 

Senior bestuur 2 0 0 2 

Professioneel opgelei 7 2 1 8 

Geskoold 6 0 1 5 

Halfgeskoold 14 0 0 14 

Ongeskoold 0 0 0 0 

TOTAAL 30 2 2 30 

 

Redes vir diensverlating 

Rede Getal 
Persentasie van totale getal personeel wat 

diens verlaat 
Dood 0  
Bedanking 1 3% 
Afdanking 0  
Aftrede 0  
Slegte gesondheid 0  
Kontrak verstryk 1 3% 
Ander 0  
TOTAAL 2  

 

'n Werknemer van die professioneel gekwalifiseerde kategorie het bedank en die 12 maande-kontrak 
van een werknemer uit die halfgeskoolde kategorie het op 31 Maart 2020 verval. 

 

Arbeidsverhoudinge: Wangedrag en Tugmaatreëls 

Aard van tugmaatreëls Getal 
Mondelinge waarskuwing 0 
Skriftelike waarskuwing 0 
Finale skriftelike waarskuwing 0 
Afdanking 0 
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Gelykheidsteikens en Diensbillikheidstatus  

Met die aanstelling van professionele gekwalifiseerde en bekwame werknemers het die Bestuur daarna 
gestreef om Afrikaan-personeel aan te stel om billikheid in die werkplek te balanseer, maar daar was 
geen Afrikaan-kandidate wat aansoek gedoen het nie. 

 

Vlak Manlik 

 Swart Bruin Indiër Wit 

 Huidig Teiken Huidig Teiken Huidig Teiken Huidig Teiken 
Topbestuur  

0 
 

0 
 

1 
 

1 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
Senior bestuur  

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

 
0 

Professioneel 
opgelei 

 
0 

 
1 

 
1 

 
1 

 
0 

 
0 

 
1 

 
1 

Geskoold 0 1 3 3 0 0 0 0 
Halfgeskoold 0 0 6 6   1 1 
Ongeskoold 0 0 0 0 0 0 0 0 
TOTAAL 0 2 11 11 0 0 2 2 

 
 

Vlak Vroulik 

 Swart Bruin Indiër Wit 

 Huidig Teiken Huidig Teiken Huidig Teiken Huidig Teiken 
Topbestuur  

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
Senior bestuur 0 0 0 0 0 0 2 0 
Professioneel 
opgelei 

 
0 

 
1 

 
6 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

Geskoold 0 0 1 0 0 0 2 0 
Halfgeskoold 0 0 8 0 0 0 0 0 
Ongeskoold 0 0 0 0 0 0 0 0 
TOTAAL 0 1 15 0 0 0 2 0 

 
 

Vlak Gestremde personeel 

 Manlik Vroulik 

 Huidig Teiken Huidig  Teiken 
Topbestuur - - - - 
Senior bestuur - - - - 
Professioneel opgelei - - - - 
Geskoold - - - - 
Halfgeskoold - - - - 
Ongeskoold - - - - 
TOTAAL - - - - 

 
 


