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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: Nexia SAB&T  
 
 Eksterne ouditeurs:  Ouditeur-Generaal van Suid-Afrika 
 
 Bankiers: Absa Bank 
 
 Raadsekretaris: Tania Laing 
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2. Lys van Afkortings & Akronieme 

AARP Algemeen Aanvaarde Rekeningkundige Praktyk 

AERP Algemeen Erkende Rekeningkundige Praktyk 

ATM Afrikaanse Taalmuseum en -monument 

BBSEB Breedgebaseerde Swart Ekonomiese Bemagtiging 

DOW Departement van Openbare Werke 

DSKK Departement van Sport, Kuns en Kultuur 

GJB Goedgekeurde Jaarlikse Begroting 

HFB Hoof Finansiële Beampte 

HOD Hoër Onderwys Diploma 

HUB Hoof Uitvoerende Beampte 

JFS Jaarlikse Finansiële State 

JPP Jaarlikse Prestasieplan 

KMMO Klein-, Medium- en Mikro-ondernemings 

LUR Lid van die Uitvoerende Raad 

MBL Magister in Bedryfsleiding 

MTBR Mediumtermyn-bestedingsraamwerk 

OE Openbare Entiteit 

OG Ouditeur-generaal van Suid-Afrika 

SBP Senior Bestuursprogram 

SP Goedgekeurde Strategiese Plan 

TR  Tesourieregulasies 

VKB Voorsieningskettingbestuur 

WBOB Wet op die Bestuur van Onroerende Bates 

WOFB Wet op Openbare Finansiële Bestuur 

WOO Wet op Openbare Oudit van Suid-Afrika 



Jaarverslag vir 2020/21 Finansiële Jaar 
Die Afrikaanse Taalmuseum en -monument 

 
 

8 
 

3. Voorwoord van die Voorsitter 

 

 
 

Adv Jean Johannes Meiring 

Voorsitter van die Afrikaanse Taalmuseum en -monument 

 

 

 3.1 Inleiding 

Gemeet aan enige standaard was die betrokke verslagjaar 'n 

merkwaardige een. Aan die einde van 2019 was die woord 

"koronavirus", buiten vir die mediese gemeenskap, slegs bekend aan 

die koerantlesers wat die nuus oor China gevolg het, wat dikwels op 

die agterblaaie weggesteek was. Die huidige Raad het eers aan die 

begin van 2021 die leisels oorgeneem nadat dié woord – en andere 

soos “Covid -19” en “inperking” – alledaags geword het én nadat die 

Bestuur van die Afrikaanse Taalmuseum en -monument (ATM) reeds 

'n geweldige prestasie behaal het om die instelling lewend en aan die 

gang te hou, ondanks 'n ongekende reeks uitdagings. Ons voorganger-

raad het teen alle kanse in daarna gestreef om te verseker dat die ATM 

aan die vereistes van sy mandaat voldoen, naamlik om die posisie en 

rol van die ATM as 'n moderne, inklusiewe en transformerende 

instelling - deur middel van sy versamelings en verskillende kulturele 

aktiwiteite en geleenthede, gerig op die bevordering van 

maatskaplike samehorigheid en nasiebou - te handhaaf.  

Ten volle op hoogte van huidige debatte oor die lewe in 'n post-

kolonie, dekolonialisering en 'n toenemende besef van ons bestaan as 

Afrikane in hierdie land, is die Raad en Bestuur se oë ten alle tye gerig 

op die transformasie rakende dit wat hulle aan die publiek bied. Dit is 

enersyds 'n beter weerspieëling van die inherente Afrika-aard van 

Afrikaans as 'n taal geweef uit baie uiteenlopende dele hier op die 

bodem van Afrika en andersyds die wye verskeidenheid van diegene 

wat dit praat, hetsy as moedertaal of as 'n tweede of selfs derde taal. 

Daarom het die uitstallings en openbare geleenthede van die ATM die 

afgelope paar jaar hierdie diversiteit sowel as dié van ons land as 

geheel gevier – en bly ons dit vier. Veral die afgelope jaar, waarin die 

Covid-19-pandemie in alle dele van Suid-Afrika verwoesting gesaai 

Die top-twaalf-inskrywings 

vir die ATM se korona-

kompetisie uitgestal in die 

Groen Galery 
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het, beide op persoonlike en ekonomiese vlak, het die ATM selfs meer deeglik bewus geword van die 

belangrikheid van sy mandaat en om dit so getrou moontlik na te kom. 

Ondanks die probleme wat die afgelope sowat 16 maande gekenmerk het, het die Raad nie opgehou om 

sy strategiese doelwit – om die ATM as 'n lewende en steeds ontwikkelende erfenisruimte te 

herposisioneer – na te streef nie. Omrede die ATM, weens die redes hierbo genoem en in die lig van die 

sluiting wat deur rampbestuurregulasies aan die begin van die eerste kwartaal vereis is, relatief min fisieke 

geleenthede aangebied het, het die ATM geen ander keuse gehad as om sy jaarlikse prestasieplan (JPP) en 

begroting te wysig nie. Dit is gedoen om – wat destyds reeds as 'n jaarlikse verlies van meer as R600 000 

beraam was, maar mettertyd 'n bedrag van net meer as R166 000 was – aan te spreek. Dit kan direk 

toegeskryf word aan 'n afname in toegangs- en huurgelde. Boonop moes die ATM geld aan 

veiligheidsbeplanning en -opleiding, asook die verkryging van veiligheidstoerusting vir personeellede 

bestee. 

Weens die pandemie moes 'n groot deel van die ATM se lewe dus in die eerste twee kwartale van die 

verslagjaar aanlyn plaasvind. Die ATM het daarin geslaag om maniere te vind om aan sy mandaat te voldoen 

deur middel van 'n beduidende teenwoordigheid op sosiale media, wat, hoewel dit voorheen 'n prioriteit 

was, nou meer belangrik geword het as ooit tevore. Dit is 'n verskuiwing van fokus en aktiwiteite wat die 

Bestuur en personeel met lof bereik het. Dus, in plaas van fisieke, openbare geleenthede, het 'n 

verskeidenheid aanlynaktiwiteite, insluitend virtuele toere 

deur die Museum en die Groen Galery-ruimte, 'n 

buiteluguitstalruimte by die Monument, plaasgevind. In 

daardie ruimte, in die betrokke tydperk, was daar 

tentoonstellings waarin onder meer die temas van die ‘Bybel 

in Kaaps’ en ‘Arabies-Afrikaans’ ondersoek is. As deel van die 

ATM se 45ste verjaardagvieringe het laasgenoemde die 

wenwerke vertoon in 'n baanbrekende en innoverende 

kompetisie wat om Afrikaanse tekste wat in Arabiese skrif 

getranslitereer is, gevra het – wat teruggryp na die heel 

eerste tekste wat in Afrikaans geskep is; hopelik is dit die 

eerste van vele. 'n Skryfkompetisie met die pandemie as 

tema is ook gehou, wat uitgeloop op die aankondiging van 

die wenners op Afrikaanse Taaldag, 14 Augustus 2020. 

Namate die ATM meer vaardig geword het om hierdie soort 

geleenthede aan te bied, het die aantal en diversiteit 

toegeneem. Hoogtepunte was onder meer die ‘Dans van die 

Vlamme’-video wat gedurende Augustus 2020 gestroom is, 

en die Ommitafel-gesprek met die ATKV en Afrikaans.com.  

Op 1 Oktober 2020, ná 'n sluiting van ongeveer ses maande, kon die ATM weer sy werklike, nie-virtuele 
deure vir die publiek oopmaak, natuurlik met streng nakoming van die Covid-19-maatreëls en protokolle. 
By die Monument is twee mobiele kioske ingekontrakteer sodat besoekers versnaperinge tydens hul 
besoek kon nuttig. Pieknieks en opelugkonserte is hervat, met die bywoningsyfer tot 500 beperk.  

Terwyl die Monument en die Museum in die 

boekjaar onder oorsig, vir die redes bo genoem, 

aansienlik minder besoekers gelok het as in vorige 

jare, geniet die ATM deur sy nuwe fokus op 

aanlynaktiwiteite steeds 'n  aansienlike positiewe 

sigbaarheid op die voorpunt van sosiale media 

sowel as in die tradisionele media. Byvoorbeeld, 

die ATM se baie besige en lewendige 

Facebookblad het nou meer as 21 000 volgelinge. 

Virtuele Dans van die Vlamme ter ere 

van Nelson Mandeladag 

Virtuele Werkswinkel oor die skryf van gedigte 
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In die tweede helfte van 2020 is 'n mylpaal bereik met die ATM se viering van sy 45ste verjaardag: die 

Museum is op 14 Augustus 1975 ingehuldig; die Monument op 10 Oktober 1975. Terwyl die Raad en die 

Bestuur aan die begin van 2020 'n ambisieuse program opgestel het om hierdie gebeurtenisse te vier, moes 

dit in die lig van die heersende nasionale gesondheidskrisis ingekort word. Op 10 Oktober 2020 vind die 

vierde Neville Alexander-gedenklesing egter plaas in die Historium aangrensend aan die Museum, gelewer 

deur die uittredende voorsitter, dr Elvis Saal, 'n Afrikaansgeleerde aan Unisa. Een instelling, die Stigting vir 

Bemagtiging deur Afrikaans, en twee individue, naamlik die skrywer en skryfafrigter Gaireyah Fredericks 

sowel as die akademikus, kommentator en taalaktivis, prof Michael le Cordeur, is vereer vir hul bydraes tot 

Afrikaans. 

Op 'n sektorwye vlak was die publikasie van die verslag oor die haalbaarheid van die samesmelting van die 

entiteite onder leiding van die Departement van Sport, Kuns en Kultuur (DSKK) 'n beduidende gebeurtenis 

in die vorige boekjaar. Die ATM het sy betrokkenheid by hierdie eersdaagse ontwikkeling voortgesit, so ook 

met die DSKK. Die ATM bly bekommerd oor die inherente risiko's wat die voorstelle vir samesmelting inhou. 

Die Raad is die DSKK dankbaar vir die oop deur wat hy rakende besprekings hieroor gehad het, en soos die 

proses voortgaan, sal hy sy standpunte eerlik en in 'n gees van samewerking oordra. 

 

3.2 'n Hoëvlak-oorsig van die openbare instelling en die ATM se prestasie in sy spesifieke sektor  

Die doelwitte van die ATM se Raad is gegrond op 'n verbintenis om sy posisie – as 'n lewende, innoverende 

en inklusiewe instelling wat die diversiteit van die Afrikaanse taal binne 'n multikulturele samelewing 

bevorder – te versterk. Belangrike drade in die diverse koord is aktiwiteite wat voorheen miskende 

narratiewe in en oor Afrikaans vier. Boonop reik die Raad deur middel van sy opvoedkundige programme 

en kulturele aktiwiteite na ander taalgemeenskappe en -entiteite uit om wedersydse begrip en respek 

tussen Afrikaans en ander tale te bevorder. Dit 

is een van die merkwaardige eienskappe van 

Afrikaans dat al die ander inheemse tale van 

Suid-Afrika 'n impak op die ontwikkeling 

daarvan gehad het. Gevolglik poog die Raad ook 

om ruimtes te skep waarin 'n verskeidenheid 

akteurs in die Afrikaanse taalgemeenskap – 

veral die jeug – met mekaar kan kommunikeer 

om uiteindelik die doel van maatskaplike 

samehorigheid te verwesenlik.  

Die Raad hou deurgaans die belangrikste strategiese doelwitte van die ATM in gedagte. Weens die huidige 

stand van sake in die land en wêreld, moes die maniere waarop dit bereik kon word, aangepas word. Die 

eerste pilaar van hierdie doelwitte is 'n doelgerigte toename in die aantal besoekers, wat insluit die 

uitbreiding van die geografiese plekke in die streek waaruit leerling-besoekers deur vernuwende en 

skeppende geleenthede gelok word. In die eerste helfte van die boekjaar is fisieke besoeke nie toegelaat 

nie en was aanlyn-geleenthede was daarop gemik om e-besoekers te lok; na 1 Oktober 2020 is besoekers 

weer fisiek by die ATM verwelkom én het aanlyngeleenthede voortgegaan. Die gevolglike hibriede aanbod 

het so ver moontlik gepoog om die vorige bereik van die instelling na te boots en dit inderdaad nog verder 

uit te brei. Onvermydelik kon verlore toegangsgelde nooit verhaal word nie. 'n Tweede pilaar is die 

versterking van die ATM se finansiële volhoubaarheid deur programme en besoeke wat op spesifieke 

gehore gerig is, in 'n poging om die inkomste van die instelling te maksimeer. Uiteraard het hierdie doel 

ook aansienlik gely. Sy aan sy met hierdie twee doelwitte is daar 'n fokus op beide bemarking en opvoeding, 

waarvan laasgenoemde natuurlik sentraal staan tot die instelling se bestaansrede. In hierdie nuwe, 

uitdagende tye het die ATM se verbintenis tot die verbetering van volhoubare dienslewering deur middel 

van uitstallings en geleenthede, virtueel waar van toepassing, die belangrikste rol gespeel: die grootste deel 

van die aanbod moes aanlyn geskuif word. In die post-pandemiese era moet die regte balans tussen fisieke 

en virtuele gebeurtenisse gevind word; een of ander hibride weergawe is beslis die toekoms. Vir hierdie 

toekoms is die ATM goed toegerus. 

Virtuele Jeugdagprogram 
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Kortom, terwyl die Raad in vorige boekjare reeds gesukkel het weens beperkte finansiële hulpbronne, het 

dit in die verslagjaar selfs 'n ernstiger probleem geword. In hierdie verband het die Raad, soos voorheen, 

strategiese leiding gegee oor die nakoming van gesonde fiskale beleid en deur goeie praktyke en inisiatiewe 

te bevorder om die ATM se operasionele doeltreffendheid te optimaliseer. Soos in die vorige boekjaar, het 

die Raad steeds die belangrikheid van kapasiteitsbou, wat sy werknemers en infrastruktuur betref, 

beklemtoon. 

Een van die belangrikste doelwitte van die Raad – wat aansienlik verskerp is danksy die gebeure van die 

afgelope 16 maande – is die verbreding en verdieping van sy virtuele voetspoor. Die projek om sy 

museumversamelings te digitaliseer, word intern gedoen. Dit is 'n langsame en noukeurige proses wat 

boonop in lyn met die begrotingsbeperkings uitgevoer moet word. Hierdie projek het uiteindelik ten doel 

om sy argiefversameling so wyd moontlik toeganklik te maak, natuurlik ook vir professionele en studente-

navorsers. Boonop is die virtuele rondleidings van die Museum en Monument – wat beskikbaar was in ses 

tale, selfs voor die aanvang van die pandemie – die hoeksteen van die ATM se steeds groeiende 

aanlynaanbod. Uit noodsaak het die beduidende vordering wat die Raad en die Bestuur in die 2019/2020-

boekjaar gemaak het, gelukkig ook die basis vir aanlyn- en sosiale media-teenwoordigheid in die 

onmiddellike boekjaar geword. 

Boonop bly die Raad verbind tot sy strategiese doelwit om die sake van die instelling ingevolge gesonde 

bestuursbeginsels te bedryf. Die Raad het ook die hersiene beleid oor menslike hulpbronne en die 

grieweprosedure goedgekeur. Wat die verkryging van 'n skoon oudit betref, het die Raad op sy vergadering 

op 18 September 2020 die ouditstrategie goedgekeur. Tydens sy vergadering op 25 November 2020 het 

die Raad die ouditbevindinge en die plan vir die implementering van die oudit oorweeg om hierdie 

bevindings aan te spreek. Een van die belangrikste herhalende probleme in hierdie verband is die nakoming 

van die voorsieningskettingbestuurregulasies 

(veral omdat die ATM nie groot genoeg is om sy 

eie voorsieningskettingafdeling te hê nie). Die 

Raad het daarna met die Nasionale Tesourie in 

gesprek getree om leiding te verkry oor hoe 

afwykingsprosedures korrek toegepas moet word 

om soortgelyke bevindings in die toekoms te 

voorkom; verdere opleiding sal aan alle personeel 

wat in aanraking kom met 

voorsieningskettingkwessies, gegee word. 

 

 3.3 Strategiese verhoudings 

Die ATM se verbintenis met die Afrikaanse Taalraad, wat uit meer as 40 liggame en verenigings bestaan, 
staan so sterk soos voorheen. Dieselfde geld vir verskeie ander belangrike Afrikaanse kulturele organisasies 
wat dieselfde beginsels van inklusiwiteit en respek vir taalkundige en kulturele diversiteit onderskryf. 
Hierdie strategies belangrike bande beteken dat die werk wat die ATM verrig, nie in 'n vakuum gedoen 
word nie, maar eerder aansluit by wat elders in die breër Afrikaanse taal- en kulturele sfeer gebeur. In die 
verslagjaar het die ATM weer 'n reeks samewerkingsprojekte aangebied met 'n paar van sy belangrikste 
strategiese vennote. Voorbeelde hiervan is aanlynwerkswinkels wat saam met VivA en die ATKV aangebied 
word. 

Die ATM het goeie verhoudings met baie mediahuise, wat 'n sterk sigbaarheid vir die ATM beteken het. Die 
projekte van die ATM, selfs in hierdie moeilike tye, het baat gevind by goeie mediadekking in die 
sogenaamde hoofstroommedia, gedrukte en aanlynpublikasies sowel as die uitsaaimedia. Die ATM het ook 
'n ooreenkoms met 'n Paarlse radiostasie, wat 'n weeklikse gleuf bied waarin die ATM sigself kan bemark. 
Die ATM het ook 'n baie goeie verhouding met die Drakenstein-munisipaliteit. Instellings in die Afrikaanse 
sakegemeenskap bied steeds finansiële ondersteuning. Dit help die ATM om 'n paar doelwitte te bereik 
wat andersins onmoontlik sou wees. 

Die Raad waardeer hierdie bande en is van plan om dit uit te brei en te versterk. 

Tannie Poppie van Laingsburg en die DLTA het 

die Taalmonument besoek ter viering van 

Erfenismaand 
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3.4 Uitdagings wat die Raad in die gesig staar 

 

Die Raad erken die toekenning van subsidies en bykomende toelaes wat hy van die DSKK in die 2020/2021-

boekjaar ontvang het. Dit was egter onderhewig aan besnoeiings, wat tesame met die verminderde 

toegangsgelde 'n werklike bedreiging vir die finansiële lewensvatbaarheid van die instelling inhou. Dit 

beteken dat die ATM selfs meer finansieel ingeperk as voorheen is. 'n Sentrale bekommernis bly die koste 

van die oudit, wat in die verslagjaar R475 000 beloop het. Gevolglik herhaal die Raad sy versoek dat die 

ouditformule wat op 'n kleiner instelling soos die ATM van toepassing is, herbekyk moet word. 

 

Hierdie finansiële beperkings kort die onderneming se vermoë in om posisies in strategiese afdelings, soos 

finansies, voldoende te vul sodat dit kapasiteit kan opbou en operasionele doeltreffendheid kan 

optimaliseer. 'n Deurlopende probleem waarna hierbo verwys word, is 'n ouditbevinding dat 

voorsieningskettingprosesse nie nagekom word nie. Die Raad het 'n ouditverbeteringsplan goedgekeur wat 

streng deur die Oudit-en-Risikokomitee geïmplementeer en gemonitor word. Die Raad is steeds daartoe 

verbind om 'n bemagtigende omgewing te skep vir die opbou van personeellede se vermoëns om hulle met 

die nodige vaardighede – om die ATM se strategiese doelwitte beter te bereik – toe te rus. 

 

Boonop bied die finansiële 

beperkings 'n volgehoue en 

ernstige uitdaging vir die Raad 

soverre dit die ATM se 

infrastruktuur, wat ouer as 45 

jaar is en dus deurlopend 

onderhoud vereis, betref. Die 

toekennings wat die DSKK 

gedoen het vir die 

instandhouding van die 

infrastruktuur, is goed gebruik 

om die voortgesette proses 

rakende die geriewe se 

instandhouding van stapel te 

stuur. Maar wat die 

museumgebou en die 

Monument betref, is 

dringende herstelwerk nodig – 

dit is 'n prioriteit vir die instelling. Weens 'n gebrek aan hulpbronne, moet die installering van 

veiligheidskameras op die verskillende terreine tydelik gestaak word; dit bekommer die Raad omdat dit 

vereis word vir werknemers en fisieke besoekers se veiligheid en sekuriteit. Die Raad is die DSKK egter 

dankbaar vir die toewysing van geld vir kapitaalwerke rakende 'n noodopwekker by die Monument asook 

kleedkamers vir werknemers. Wat die kragopwekker betref, is die toewysing egter onvoldoende aangesien 

die elektriese infrastruktuur opgegradeer moet word voordat dit geïnstalleer kan word.  
 

Die pogings om die verplaasde, gemarginaliseerde narratiewe in en van Afrikaans te dokumenteer, bly 'n 

sentrale uitdaging van die ATM. Finansiële hulpbronne en personeel is beperk. Tog spreek hierdie pogings 

tot die kern van die ATM se doelwit om die volle omvang en diversiteit van Afrikaans te transformeer en te 

verteenwoordig. 

 

Al hierdie struikelblokke word nog meer uitdagend gemaak deur 'n wêreld, getref deur die pandemie, 

waarin die ATM nou funksioneer. Hierdie dapper nuwe wêreld het onsekerhede geskep – en bly dit skep. 

Hoewel die ATM daarin geslaag het om op die een of ander manier vir die publiek oop te bly, is dit nog 

onduidelik hoe hy dit sal regkry in die jare wat voorlê. 

 

 

Netwerksessie met die plaaslike toerismebedryf nadat die ATM op 

1 Oktober 2020 amptelik vir besoekers geopen het 
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 3.5 Die strategiese fokus oor die medium- tot langtermyn  

In Maart 2020 het 'n "wêreldveranderende proses" begin: die Covid-19-pandemie het Suid-Afrika bereik en 

is met 'n reeks nasionale inperkings aangepak. Uiteraard en in ooreenstemming met die opeenvolgende 

weergawes van die regulasies wat kragtens die Wet op Rampbestuur van 2002 aangeneem is, is die ATM 

se deure op verskillende tye vir die publiek gesluit. Dit is nog onduidelik wanneer "normaliteit" weer bereik 

sal word en of die poging om die status quo voor die pandemie te herstel, ooit moontlik of inderdaad 'n 

goeie ding is. In die praktyk het die verskuiwings wat op die ATM en ander kulturele instellings afgedwing 

is, grootliks die gebruik van die internet behels om geleenthede aan te bied wat voorheen slegs fisiek 

aangebied sou word. Hoewel die vermindering van fisieke gebeurtenisse natuurlik 'n nadelige uitwerking 

gehad het, het dit ook onbedoelde positiewe gevolge gehad. Die nasionale en internasionale reikwydte van 

'n aanlyngeleentheid is baie groter as 'n geleentheid wat op die perseel van die ATM in die Paarl aangebied 

word. Dit bied 'n magdom geleenthede. Die pandemie en die gevolge daarvan het egter groot ekonomiese 

onsekerheid veroorsaak. Dit maak die beplanning vir die toekoms, veel meer as voorheen, om soos na 'n 

baie troebel kristalbal te staar. In reaksie het die Raad sy JPP- en begrotingsdoelwitte afwaarts aangepas; 

dit word vererger deur besnoeide subsidies in die lig van die huidige ekonomiese klimaat. 

Wat die 2021/2022-boekjaar betref verbind die Raad hom egter opnuut tot hierdie projekte: 

•  Gaan voort met die digitaliseringsprojek van sy argiefversameling, met die volgehoue 

ondersteuning van die DSKK, en met die uitbreiding van die instelling se virtuele voetspoor en 

teenwoordigheid 

• Die skep van 'n instaatstellende en bemagtigende omgewing, gefokus op die handhawing van die 

kapasiteitsverbreding van personeellede in strategiese posisies 

• Deurlopende hersiening van die instelling se openbare programme om relevant, aktueel en 

responsief te bly, juis en veral in die nuwe hibriede konteks  

• Uitbreiding van die bestaande versamelings en uitstallings deur die insluiting van die “miskende”, 

“onvertelde” of inderdaad “ongehoorde” vertellings in en van Afrikaans, waar dit ook al haalbaar 

is, ingesamel onder die sprekers van Afrikaans self 

• Deurlopende instandhouding van die instelling se geriewe, asook die verbetering en uitbreiding 

van die geriewe sodat groter getalle besoekers op enige gegewe tydstip gehuisves kan word 

Die Raad erken met dank die geld wat die DSKK in die 2020/2021-boekjaar beskikbaar gestel het. 

Daarsonder sou die Raad nie sy strategiese doelwitte kon bereik nie. Die Raad is optimisties dat ons, 

ondanks die huidige wêreldwye ekonomiese krisis, ons doelwitte in die komende jaar met die volgehoue 

ondersteuning van die DSKK kan bereik. 

 3.6 Erkennings en waardering 

Ek wil my waardering en dank uitspreek 
teenoor die lede van die vorige en huidige 
Raad vir die manier waarop hulle in moeilike 
omstandighede hul poste opgeneem het – 
die meeste is nuut – en vir hul toewyding om 
die strategiese toesig te verskaf wat deur die 
ATM vereis word, juis in hierdie moeilike tye. 
Boonop is dank verskuldig aan die lede van 
die twee sentrale subkomitees van die Raad, 
naamlik die Oudit-en-Risiko- asook 
Vergoedings-en-
Menslikehulpbronnekomitee vir hul 
toewyding en waardevolle bydraes om die 
ATM se struktuur ongeskonde te hou.  

Die ATM oorhandig ŉ skenking aan 
#1000Women1Voice se huis vir vrouens en kinders 
wat slagoffers van geslagsgeweld is, in die Paarl 
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Die ATM sou natuurlik nie sonder die Bestuur en die ander werknemers van die ATM bestaan nie, dit danksy 
hul verbintenis tot en toewyding aan die instelling, en vir hul aanpasbaarheid en vaardigheid in moeilike 
tye. Die prestasie van die Bestuur en personeel wat hul doelwitte, soos uiteengesit in die JPP vir die 
oorsigtydperk, bereik het, moet geprys word. 

Die ATM waardeer die leierskap verleen deur mnr Nathi Mthethwa (LP), Agbare minister van Sport, Kuns 
en Kultuur. So ook sou daardie werk onmoontlik wees sonder die jaarlikse finansiële toewysing wat die 
departement doen ter ondersteuning van die ATM se werk. Sy volgehoue persoonlike belangstelling in, en 
aandrang op, skoon oudits, toon sy belangstelling in die voortgesette sukses van die ATM. 

Die Raad betuig sy medelye met almal wat in dié moeilike tye mense aan die dood moes afstaan, en wens 
almal 'n goeie gesondheid toe.  

 3.7 Gevolgtrekking 

 

Die Raad is verbind tot en toegewyd aan die handhawing en versterking van die posisie van die ATM as 'n 

getransformeerde (en transformerende!) én lewende instelling wat ten alle tye en in alle opsigte 

maatskaplike samehorigheid en nasiebou bevorder. Dit is vir die Raad uiters belangrik dat die ATM steeds 

'n ryk en betrokke openbare program lewer – insluitend kulturele aktiwiteite en geleenthede – wat die 

diversiteit en kompleksiteit van die Afrikaanssprekende gemeenskap in hierdie land weerspieël. 

 

Dit is die Raad se groot begeerte dat die instelling sal groei, ontwikkel en transformeer ten bate en in diens 

van alle Suid -Afrikaners. 

 

 

 

Adv JJ Meiring  
VOORSITTER 
Die Afrikaanse Taalmuseum en -monument 
31 Augustus 2021 
 

ATM-raad is (bo) vlnr adv Jean Johannes Meiring (voorsitter), 
me Sibongile Tsoleli (ondervoorsitter), prof Anne-Marie Beukes, me Heidi Erdmann 

mnr Jurie Saal, (onder) mnr Lionel Adendorf, dr Logan Munsamy, me Suren Maharaj en dr William Langeveld 
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Direkteursoorsig 

 

 
 

Mnr Michael Jesaja Jonas 

Direkteur van die Afrikaanse Taalmuseum en -monument 

 

 

 Agtergrond 

In die periode van verslagdoening moes die Afrikaanse Taalmuseum en -monument (ATM) grootskaalse 

aanpassing maak om die uitdagings weens die Covid-19-pandemie die hoof te bied. In die eerste kwartaal 

van die 2020/2021-boekjaar is gedeeltes van die ATM se openbare programme tydelik opgeskort, is die 

begrotings asook die Jaarlikse Prestasieplan (JPP) se teikens aangepas, is maatreëls in plek gestel om die 

kans om Covid-19 in die werksplek op te doen, te minimaliseer, én is toegang vir die algemene publiek 

ingeperk. Hierdie drastiese stappe is geneem om die instelling in staat te stel om die moeilike tydperk en 

sy uitdagings te trotseer. ŉ Verlies van R166 425 is gely weens die feit dat die invordering van toegangs- 

en verhuringsgelde slegs in die laaste twee kwartale van die 2020/2021-boekjaar kon plaasvind. Voorts 

moes Bestuur ook voorsiening maak vir bykomende uitgawes vir die aankoop van beskermende 

toerusting, ontsmetting van geboue, voorsiening vir die dienste van bykomende wagte vir die Amfiteater 

en Monument asook tydelike 

werkers om bystand te verleen 

met die toepassing van die Covid-

19-protokolle. Aansienlike kostes 

is ook aangegaan om die 

werkplekgereedheidsplan op te 

stel en om die personeel 

opleiding te verskaf oor 

veiligheidsmaatreëls rakende 

Covid-19. Alle persele van die 

ATM is tydens Vlak 3 van die 

grendelstaat, wat op 1 Junie 2020 

begin het, ontsmet.  
Video-opname van Volmaanpiekniek te sien op Paarl TV 
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ŉ Skofrooster is gevolg om te verseker dat die fisieke afstand 

en ander maatreëls gehandhaaf word. Ondersteuning is aan 

personeel gebied in terme van die verskaffing van 

kantoortoerusting, lugtyd en data om te verseker dat hulle hul 

take vanaf privaatwonings kon verrig tot 30 Augustus 2022. Die 

Museum en Monument moes gesluit bly vir besoekers, en 

openbare programme opgeskort bly, totdat die Minister van 

Sport, Kuns en Kultuur sy toestemming gegee vir die instelling 

se aansoek. Op 1 Oktober 2020 het die Museum en Monument 

weer hul deure vir die algemene publiek geopen, en alle Covid-

19-protokolle en -maatreëls is streng nagekom. 

Naweekpersoneel word op sekere weeksdae ingespan om te 

help met toepassing van die Covid-19-protokolle. As ŉ tydelike 

maatreël is die dienste van twee mobiele koskioske bekom om 

die gaste aan die Monument van wegneemetes en -drankies te 

voorsien. Weens die vrese vir die pandemie, verswakte 

ekonomiese toestande en verlaagde besoekersgetalle, is die 

dienste van die mobiele kioske is op 31 Maart 2021 opgeskort. 

Bestuur beoog om nuwe huurders vir die koffiewinkel deur ŉ 

tenderproses te werf.  

Pieknieks en musiekkonserte het, waar moontlik, voortgegaan, 

beide aanlyn en fisiek. Waar konserte wel plaasgevind het, is 

die getal konsertgangers beperk en die prys van 

toegangskaartjies verlaag om veral plaaslike belangstellendes 

te akkommodeer in hierdie moeilike ekonomiese tye. Bestuur 

het voorts besluit om, as deel van ons bydrae om die plaaslike 

ekonomie te stimuleer, slegs plaaslike kunstenaars, tegnici en 

diensverskaffers te gebruik vir die musiekkonserte. Nog 

maatreëls om die publiek tegemoet te kom, is deur toegang vir 

almal onder 18 gratis te maak tot 30 September 2021, terwyl 

20% afslag op jaar- en gesinspermitte tot 30 September 2021 

geld. Voorafgekoopte permitte is ook met 6 maande verleng 

om te vergoed vir die tydperke wat die ATM vir die publiek 

gesluit.   

As deel van die regering se pogings om die ekonomie weer aan die gang te kry en werksgeleenthede te 

skep, is die ATM R500 000 uit die Presidensiële Stimuleringsprogram belowe om 50 plaaslike kunstenaars 

vir twee maande in te huur – die kunstenaars sou muurskilderye by skole, staatsgeboue en openbare 

ruimtes verf. Teen 31 Maart 2021 is geen fondse nog inbetaal nie, wat daartoe gelei het dat die projek 

uitgestel is na die volgende finansiële jaar. 

Jazz Piekniekkonsert 
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Die verlenging van die inperking en aanpas 

daarvan vanaf Vlak 1 na Vlak 3 later in die 

boekjaar het die ATM genoodsaak om 

bykomende, tydelike personeel aan te stel om 

hulp te verleen met die toepassing van die 

strenger Covid-19-maatreëls. Saam met die 

strenger maatreëls moes verskeie van die 

volmaanpieknieks en musiekkonserte afgestel 

word of getalle beperk word in lyn met die 

Covid-19-protokolle. ŉ Direkte gevolg hiervan is 

dat besoekersgetalle aan die ATM met 58% 

gedaal het. Hierdie stand van sake stem ooreen 

met die norm in die toerisme-, verblyf- en 

vermaaksektore, waar 

verkope/gaste/deelname met 64% gedaal het. 

Hierdie situasie het ŉ rimpeleffek wat die 

lewens van diensverskaffers, musikante en die 

mobiele kioske geaffekteer het. Indien die 

situasie voortduur, kan dit verreikende gevolge 

vir die finansiële welstand van die instelling hê.  

 Openbare Programme 

Aan die positiewe kant het die instelling geleer 

om aan te pas by die “nuwe normaal”. Danksy 

die koronavirus-pandemie het ons skeppende 

oplossings gevind om kontak met ons gaste te 

behou, dienste te lewer, onderhoudswerk te 

doen en ons globale aanlynvoetspoor te 

vergroot. Hoewel ons tydelik vir besoekers 

vanaf 27 Maart tot 30 September 2020 weens 

Covid-19 gesluit was, het die ATM die 

geleentheid gehad om ons web- en sosiale 

mediavoetspoor onder meer mense bekend te 

stel deur byvoorbeeld die aanbied van virtuele 

toere van die ATM asook toegang tot die 

jongste Groen Galery- uitstallings, getiteld 

‘Bybel in Kaaps’, ‘Span die Kroon’ en ‘Arabies-

Afrikaans. Hierdie gewilde kompetisies is deel 

van die kommunikasiestrategie, en veral 

laasgenoemde kompetisie het wydverspreide 

mediadekking ontvang. ŉ Eerste vir die ATM is 

die elektroniese nuusblad wat ook tydens die 

inperking geloods is – nog uitgawes het gevolg. 

Verder het ons ons openbare programme 

voortgesit deur die aanbied van webinare en 

virtuele optredes op Facebook. Hieronder tel 

die Ommitafel-gesprek in samewerking met die ATKV en Afrikaans.com, die ‘Toekoms van Kaaps’-gesprek 

in samewerking met Afrikaanse Taalraad en LitNet, asook die uiters gewilde ‘Dans van die Vlamme’-video 

Klassieke Piekniekkonsert 
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en Jeugdagvieringe wat gestroom is. Ter 

ondersteuning van Vrouemaand het 

personeel in Augustus 2020 

bemoedigende aanhalings en video’s 

onder mekaar en via sosiale media-

aanhangers versprei. Vrouemaand is 

afgesluit met ŉ byeenkoms waar vroue 

van ŉ plaaslike plek van veiligheid 

getrakteer is op ŉ heerlike middagete, 

geskenkpakkie en vermaak by die 

Taalmonument. 

As deel van die ATM se 45ste vierings, is die publiek uitgenooi 

om geskikte kandidate te benoem vir die vierde Neville 

Alexander-prestige-eerbewyse ter waarde van R20 000 elk, 

geborg deur Naspers. Dié eerbewyse gee erkenning aan die 

onbesonge helde van Afrikaans en veeltaligheid én bevorder 

opbouende taalprojekte. Die wenners is op 10 Oktober 2020 

aangekondig tydens die viering van die Taalmonument se 

verjaardag en die vierde Neville 

Alexander-gedenklesing. Ná afloop 

het ŉ paneelbespreking rakende 

moedertaalonderrig en 

veeltaligheid in Suid-Afrika gevolg. ŉ 

Spesiale eerbewys is aan prof 

Michael Le Cordeur oorhandiging vir 

sy lewenslange bedrae tot die 

bevordering van Afrikaans. Die Raad 

het besluit om dié spesiale 

eerbewys elke vyf jaar toe te ken.  

               

 

 

 

 Media 

Gedurende die verslagdoeningstydperk het die instelling wye mediadekking op die radio, in die gedrukte 

pers, sowel as elektroniese en sosiale media-platforms gekry. Gereelde radio-onderhoude met RSG, KC 

Radio, Radio Tygerberg, Radio Helderberg, FM 91.3 Voice of the Cape ensovoorts is gevoer oor 

onderwerpe wat wissel van die impak van Covid-19 op die instelling tot kompetisies en aanbiedings. 

Verskeie artikels verskyn in Die Burger oor die werk wat die ATM en Afrikaanse Taalraad verrig. 'n Artikel 

oor die visie vir die ATM verskyn in die digitale maandblad van Zuid-Afrikahuis, Amsterdam. Boonop 

verskyn 'n onderhoud met die Belgiese tydskrif Knack op 26 Augustus 2020, sowel as 'n televisie-insetsel 

Virtuele AWS-werkswinkel 

Vierde Neville Alexander-gedenklesing asook die 

vieringe van die Taalmonument se 45ste 

verjaarsdag 



Jaarverslag vir 2020/21 Finansiële Jaar 
Die Afrikaanse Taalmuseum en -monument 

 
 

19 
 

op ‘AN Nur – The Light’ wat op SABC3 uitgesaai word. Hierdie insetsel was hoofsaaklik op Moslemkykers 

gerig en het die Arabies-Afrikaanse kompetisie en uitstalling gedek.                     

 

As deel van die kommunikasiestrategie poog ons om betrokke te wees by die plaaslike gemeenskap en 

ons dienste vir almal toeganglik te maak. Met hierdie doelwit in gedagte het die ATM ŉ ooreenkoms met 

die plaaslike gemeenskapsradio, Radio KC, aangegaan om inhoud te verskaf en as borg vir die weeklikse 

program ‘Afrikaans is Tops!’ op te tree. Die ooreenkoms bied ook lugtyd, regstreekse voorlesings per 

maand, openingaankondigings en meer aan. Die ATM handhaaf sy status as een van die grootste 

toeristeattraksies in die Wes-Kaap; danksy Die Burger se lesers was die instelling die ontvanger van ŉ 

bronstoekenning in die kategorie museums as een van die gunstelingplekke wat hul gereeld besoek. 

Voorwaar ŉ pluimpie vir die personeel se harde werk en toewyding.    

 

Personeel 

Wat personeelsake aanbetref is die prestasie-evaluering vir die tydperk 1 April 2020 en 31 Maart 2021 

voltooi. Nuwe prestasie-ooreenkomste is met die 

personeel gesluit. Weens die koronavirus en 

gepaargaande verlies in inkomste, is daar geen 

finansiële bystand aan personeel verskaf om 

verdere studies in die 2020/2021-boekjaar te 

onderneem nie.  

Ondanks die uitdagings weens die Covid-19-

pandemie, het die personeel voortgegaan om op 

hoogte van verwikkelinge in die erfenissektor te 

bly, sommige het aanlynkursusse voltooi, en 

vergaderings geskied via verskeie aanlynplatforms.  

Die aankondiging van die wenners van die Arabies-Afrikaanse kompetisie tydens die ‘Versoen met ons slawe-

verlede’-lesing  

Vrouedagvieringe met ’n groep vrouens van AHOS (ŉ skuiling vir slagoffers van gesinsgeweld) in die Paarl 

Beginners fotografiewerkswinkel 
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Die vakante poste vir ŉ Fasiliteitsbeampte, Besoekerskoördineerder en Uitvoerende Persoonlike 

Assistent is geadverteer en gevul.  

 

 

 

 

 

 

Mnr Ernst Loth, 'n nuwe personeellid, is tydens 'n tugverhoor op 12 Oktober 2020 skuldig bevind aan 

swak werkprestasie. Hy het besluit om appèl aan te teken teen die uitslag van die tugverhoor. Nadat die 

feite bestudeer is en sommige van die prosedures asook nuwe dokumentasie, deur mnr Loth ingedien, 

hersien is, het die appèlkomitee die sanksie bekragtig. Loth se proeftydperk het op 30 November 2020 

geëindig. Hy het die saak na die kommissaris van die Kommissie vir Versoening, Bemiddeling en Arbitrasie 

(KVBA) geneem, waar dit op 29 April 2021 aangehoor sal word. 

 Infrastruktuur 

Van die grootste uitdagings tydens die pandemie was seer sekerlik om te verseker dat die ATM se persele 

aan die Covid-19-protokolle voldoen. Ná verskeie vergaderings, inligtingsessies en geakkrediteerde 

opleiding vir die personeel, is ŉ werkplekgereedheidsplan in werking gestel. Tesame met die 

implementering van die plan is beskermende toerusting aangekoop. Dit was van die vereistes alvorens 

die Minister van Sport, Kuns en Kultuur toestemming sou verleen om die instelling weer oop te stel vir 

die publiek.  

Op 1 Oktober 2020 het die ATM weer sy deure vir die publiek oopgemaak. Alle amptelike maatreëls is 

eerbiedig, en die veiligheid en gesondheid van ons personeel, gaste en gemeenskap bly ŉ prioriteit. Die 

idee is om besoekersgetalle te beperk en te verseker dat alle Covid-19-maatreëls nagekom word. Hierdie 

maatreëls sluit onder meer in die skandering van diegene wat ons persele betree, neem van 

liggaamstemperatuur, ontsmetting van hande, invul van ŉ gesondheidsvraelys, voltooiing van ŉ 

besoekersregister asook die handhawing van voorgeskrewe fisieke afstande. Bykomende personeel is 

aangestel om met die gereelde ontsmetting van besoekersareas help. 

 Instandhouding van inheemse fauna en flora 

Die vasstelling van grense, bestuur van die natuurlike fynbos, tesame met die verwydering van 

indringerplante wat ŉ groot brandgevaar op die 101 hektaar teen Paarlberg inhou, is wesenlike uitdagings 

en ŉ risiko. Daar is vasgestel dat die laaste landmeterverslag in 1973 uitgereik is en die vermoede het 

bestaan dat bure moontlik sonder toestemming op gedeeltes van die Taalmonument se gronde boer. Om 

die vermoedens te bevestig/weerlê, is ŉ landmeter aangestel wat in Januarie 2021 die gronde opgemeet 

en ŉ verslag uitgereik het. Die verslag bevestig dat in twee gevalle gedeeltes van die Taalmonument se 

gronde deur aangrensende boere gebruik word. Die verslag en bevindings is aan die Departement van 

Openbare Werke (DOW), as eienaar van die grond, vir kommentaar gestuur. 

Howard Heneke Dane Otto Rodene Williams 
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Voorts bly die uitwis van indringerplante en die 

instandhouding van brandstroke die 

verantwoordelik van die eienaar, maar die DOW 

het sy verantwoordelikheid op die ATM (wat die 

kliënt is) en die Departement van Sport, Kuns en 

Kultuur (DSKK) afgeskuif. Die grootste uitdagings is 

die omvang van die werk, grootte van die gebied, 

kostes vir die verwydering van indringerplante en -

bome, asook om die brandstroke wat op die grens 

tussen die Taalmonument en die aangrensende 

plase is (of aangebring moet word) te onderhou. 

Die ATM het egter nie arbeid of die kundigheid om 

hierdie uitdaging ten volle aan te spreek nie.  

Pogings om ons wetlike verpligtinge na te kom – deur die verwydering van indringerplante en die skep 

van brandstroke in samewerking met die Drakenstein-munisipaliteit en die Paarlberg-natuurreservaat – 

is sterk teëgestaan deur sommige inwoners. Die situasie is ontlont danksy verskeie openbare 

vergaderings met die belangegroepe en die uitreik van 'n mediaverklaring wat die publiek inlig. 'n Proses 

is ook aan die gang om bosse skoon te maak, indringer-biomassa te versnipper en 'n beheerplan vir 

indringerplante en ander spesies op te stel. Die direksie is van mening dat die situasie moontlike 

regskwessies kan veroorsaak en dat die ATM in die toekoms dalk 'n regsmening sal moet inwin. 

 Dankbetuiging 

My opregte dank aan ŉ Raad en personeel wat met hul kundigheid, toewyding en onbaatsugtige diens ŉ 

onmisbare rol speel in die ontwikkeling en bevordering van die ATM se mandaat en strategiese doelwitte. 

Die ATM-personeel gaan onverpoosd voort om onder moeilike omstandighede die instelling se 

bedrywighede uit te voer en om dit as ŉ toonaangewende instelling binne die kultuur-en-erfenissektor 

te posisioneer. 

 

 

 

Mnr. MJ Jonas 
DIREKTEUR 
Die Afrikaanse Taalmuseum en -monument 
31 Augustus 2021 
 

 

Eerste gesin ontvang gratis jaarpermit nadat die 

instelling weer amptelik geopen het vir die publiek 

op 1 Oktober 2020 
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4. 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 AERP-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, 

menslike hulpbronne-inligting asook 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 2021. 

  

Die uwe  

 

 
 

 

Mnr MJ Jonas 

DIREKTEUR 

31 Augustus 2021 

 

 

 

 

 

 

Adv JJ Meiring  

VOORSITTER 

31 Augustus 2021 
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5. 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. 
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6. 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. 

 

 



7. Organisatoriese Struktuur  
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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. Die ouditgevolgtrekking oor prestasie teenoor 
voorafbepaalde doelwitte word vervat in die verslag aan die Bestuur, met verslagdoening oor wesenlike 
bevindings onder die opskrif ‘Voorafbepaalde Doelwitte’ onder die afdeling ‘Verslag oor Ander Wetlike 
en Regulatoriese Vereistes’ in die ouditeursverslag. 

Raadpleeg bladsy 76 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 is besig om sy beleid vir batebestuur te hersien. 

2.4. Vordering in die bereiking van institusionele impak en uitkomste 

Gedurende die 2020/2021-boekjaar was die ATM vir die eerste ses maande vir die publiek gesluit weens 
die Covid-19-pandemie en is sy deure eers weer op 1 Oktober 2020 heropen. Die ATM moes 'n deel van 
sy jaarlikse prestasiedoelwitte vir die boekjaar aanpas, aangesien sommige net nie moontlik was nie 
weens die beperkinge in beweging weens Covid-19. In die algemeen het die ATM 'n beduidende afname 
in besoekersgetalle, asook die toegangsgelde, gehad.  
 
Die ATM het op 31 Maart 2021 'n personeelkorps van 24 mense wat 18 permanente werkers, 5 
dagwerkers en 1 kontrakwerker behels. Gedurende die boekjaar het een personeellid die diens van die 
ATM verlaat, een is ontslaan, een het afgetree en twee permanente poste is gevul terwyl twee 
befondsde poste op 31 Maart 2021 nog vakant is. 
 
Hoewel die meeste personeel gedurende April en Mei 2020 van die huis af gewerk het, het hulle vanaf 
Junie 2020 op 'n roterende basis en vanaf Oktober 2020 voltyds na die kantoor terug gekeer. Alle 
beskikbare fondse wat nie vir die vergoeding van ons werknemers toegewys word nie, word bestee om 
te verseker dat ons geskoolde arbeidsmag het, aan die nodige regulasies voldoen, om die funksionering 
van kernfunksies te waarborg en om strategiese doelwitte en sleuteluitkomste te bereik.  
 
Die ATM se fokus is om besoekers te lok en sodoende meer inkomste te verdien. Volmaan- en 
piekniekkonserte is gedurende die boekjaar gehou (indien toegelaat), maar hierdie jaar is dit afgeskaal 
om relevante maatreëls te akkommodeer om die verspreiding van Covid-19 te voorkom. Ons kon 'n 
paar plaaslike kunstenaars 'n platform gee om op te tree, terwyl ons 'n paar besoekers kon lok. Enige 
wins (indien daar is) word aangewend om die ATM se projekte te bevorder. Een hiervan is die 'Laat ons 
Lees!'-geletterdheidsprojek wat die ATM 'n paar jaar gelede begin het. Die doel van dié projek is om 'n 
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leeskultuur te bevorder, 'n liefde vir boeke te kweek en 'n omgewing te skep waarin kinders tuis voel 
met boeke. Dit is hoofsaaklik gemik op landelike skole sonder leesgeriewe of biblioteke.  
 
Bestuur en die Risiko-en-ouditkomitee het 'n risiko met betrekking tot veiligheid by die Monument 
geïdentifiseer. Hulle het hul kommer uitgespreek dat die Monument 'n veilige plek is om te werk, maar 
nog belangriker, om te besoek.  
 
Gedurende die boekjaar 2019/2020 het die ATM bykomende fondse vir kapitaalwerke van die DSKK 
ontvang vir die bou van die werknemers se kleedkamer.  Weens die uitbreek van Covid-19 en Suid-
Afrika ingeperk was, kon sommige van die dienste wat nodig was om planne aan die plaaslike owerhede 
voor te lê, asook om uitgebreide tenderspesifikasies te verkry, eers vanaf Junie 2020 gedoen word. 
Gedurende die boekjaar kon die ATM die finale planne vir die bou van die kleedkamers aan die plaaslike 
owerhede voorlê met die verwagting dat, indien die planne goedgekeur word, dit in 2021 op tender 
gaan. Die omheining wat rondom die parkeerarea langs die Amfiteater verleng moes word, is aan die 
einde van die boekjaar voltooi. 
 
Die algemene infrastruktuur van die Museum, Monument en Amfiteater bly ook 'n bron van kommer 
vir die Bestuur, aangesien dit 46 jaar oud is. Die DSKK het gedurende die 2017/2018- boekjaar fondse 
beskikbaar gestel wat vir instandhoudingswerk gebruik is. Die ATM wil verdere waterdigting van al die 
geboue doen, die opgradering van die elektriese infrastruktuur en die onderhoudswerk van die 
Monument self, asook ander, kleiner instandhoudingswerk in 2021/2022.  
 
Bo en behalwe die aktiwiteite en programme wat reeds by die Monument gehou is, bied die 
besoekersentrum by die Monument 'n uitstalling wat 'n uitbreiding van die museumuitstallings is. Vroeg 
in die boekjaar 2021/2022 sal die ATM 'n nuwe deel van die uitstalling, wat die voorheen onvertelde 
verhale van die bouers van die Taalmonument vertel, open. Hulle sal met lewenslange paspoorte vereer 
word waarmee hulle gratis toegang tot die geriewe en geleenthede van die ATM kry.  
 
Die sentrum beheer ook besoekersvloei, navrae en administratiewe logistiek vir besoekers. Verder dien 
die lesingsaal as 'n plek waar groepe ingelig word oor die verskillende aktiwiteite en aspekte rakende 
die erfenis van Afrikaans, en die bydrae daarvan tot nasiebou en maatskaplike samehorigheid. 'n 
Tydelike uitstalling wat hoofsaaklik die werke van opkomende digters/skrywers bevat, word in die 
opelug Groen Galery by die Monument aangebied. Gedurende 2020/2021 het die ATM die tydelike 
uitstallings op ons webwerf gepubliseer as 'n virtuele uitbreiding van die fisieke uitstalling om dit vir e-
besoekers toeganklik te maak, ongeag waar hulle hul in die wêreld bevind.  
 
Die ATM het vanaf 2017/2018 bykomende befondsing van die DSKK ontvang om munisipale heffings 

te betaal. Tans word hierdie fondse aan die DOW betaal, wat op hul beurt weer die plaaslike 

munisipaliteit moet betaal. 
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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 

 
Uitkomste, uitsette, uitsetaanwysers, teikens en werklike prestasie  
 
Toegang tot die Museum en Monument  
Gedurende die 2020/2021-boekjaar het die ATM 'n geweldige uitdaging gehad om besoekers na die 
Taalmuseum en Taalmonument te lok, aangesien dit die eerste ses maande van die boekjaar gesluit 
was en die tweede vlaag van Covid-19 moes oorleef. Die toerismesektor was een van die sektore wat 
die swaarste getref is deur die beperking van bewegings, aangesien hierdie ondernemings meestal 
nasionale en internasionale besoekers ontvang. In die verlede het die besoekers aan die ATM uit 60 tot 
65% internasionale besoekers bestaan, met die res nasionale en plaaslike besoekers. Met inagneming 
hiervan het die ATM sy doelwit vir die boekjaar 2020/2021 in Julie 2020 aangepas met die verwagting 
dat die ATM steeds geleenthede, selfs op kleiner skaal, sou kon aanbied en dat Suid -Afrika slegs sy 
tweede vlaag in April 2021 sou beleef. Ongelukkig het dit nie gebeur nie en het dit daartoe gelei dat die 
ATM nie sy doelwitte vir 2020/2021 bereik het nie. 
 
Menslike hulpbronne-bestuur  
Die ATM streef daarna om 'n goed opgeleide personeelkorps te hê en moedig hulle aan om 
opleidingsgeleenthede by te woon. Gedurende 2020 is meer opleidingsgeleenthede aanlyn aangebied 
– gratis of teen 'n verminderde prys as om dit fisiek by te woon. Veral gedurende die eerste ses maande 
toe die ATM vir die publiek gesluit was, het personeel hierdie tyd gebruik om opleidingsgeleenthede by 
te woon. Dit sal hulle in staat stel om verder in hul daaglikse take uit te blink. 
 
Eiendomsbestuur  
Die personeel het die inperkingstyd, terwyl die ATM gesluit was, gebruik om, binne die ATM se 
vermoëns, broodnodige herstelwerk en instandhouding aan die geboue te doen. Die ATM het ook 
gefokus op die voltooiing van die verlenging van die heining rondom die Amfiteater se parkeerarea 
aangesien hierdie projek teen die vorige boekjaareinde onafgehandel was. Die projek is teen 31 Maart 
2021 voltooi en die ATM kan daarna uitsien om ander onderhoudsprojekte aan te pak. 
 
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 (Van April tot Julie 2020) 

Uitkoms Uitset Uitset aanwyser Werklike 
geouditeerde 

prestasie 
2018/2019 

Werklike 
geouditeerde 

prestasie 
2019/2020 

Beplande 
jaarlikse teiken 

2020/2021 

*Werklike 
prestasie 

2020/2021 tot 
datum van 

hervoorlegging 

Afwyking van 
beplande teiken na 
werklike prestasie 

2020/2021 

Redes vir afwyking Redes vir 
hersiening van 
uitsette/uitset

aanwysers, 
jaarlikse 
teikens 

Om besoekers 
en inkomste by 
die Museum en 
Monument te 
verhoog 

Verhoog 
besoekersge
middeld met 
2% per jaar 

Getal besoekers, 
per jaar 

72247 64 899 67320 0 -67320 Gesluit vir die publiek 
weens Covid-19-
regulasies 

Met die 
inperking en die 
sluiting van die 
ATM vir die 
eerste ses 
maande van die 
boekjaar, moes 
die ATM sy 
teiken vir 
besoekersgetalle 
hersien 

 

Strategiese doelwit: Toegang tot die Museum en Monument 

Uitkoms Uitset Uitset 
aanwyser 

Werklike 
geouditeerde 

prestasie 2018/2019 

Werklike 
geouditeerde 

prestasie 2019/2020 

Beplande 
jaarlikse teiken 

2020/2021 

*Werklike prestasie 

2020/2021 tot datum 
van hervoorlegging 

Afwyking van 
beplande teiken 

na werklike 
prestasie 

2020/2021 

Redes vir afwyking 

Om besoekers en 
inkomste by die 
Museum en 
Monument te 
verhoog 

Verhoog 
besoekers 

gemiddeld 
met 2% per 
jaar 

Getal 
besoekers, per 
jaar 

72247 64899 25000 16910 -8090 Teiken gedeeltelik bereik. 
Gedurende die somerseisoen 
(Desember tot Februarie) het 
Suid-Afrika sy tweede vlaag van 
Covid-19 beleef, wat gelei het tot 
beperkinge in beweging. Die 
beperking in beweging het 'n 
drastiese afname in plaaslike 
toerisme meegebring, nie net vir 
die ATM nie, maar ook vir die 
sektor as geheel 
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Getal 
geleenthede 
en konserte 
per jaar 

Getal piekniek-
geleenthede en 
konserte per 
jaar 

18 15 15 10 -5 Teiken gedeeltelik bereik 
Gedurende die somerseisoen 
(Desember tot Februarie) het 
Suid-Afrika sy tweede vlaag van 
Covid-19 beleef, wat gelei het tot 
beperkinge in beweging. Die ATM 
moes sy gebeure wat vir daardie 
tydperk geskeduleer was, 
kanselleer of uitstel om aan die 
relevante wetgewing oor 
rampbestuur te voldoen 

 

Strategie om gebiede van onderprestasie te oorbrug 

Hoewel die ATM virtuele toere op sy webwerf het, daagliks met die publiek via sosiale media kommunikeer en na verskillende maniere kyk om sommige van sy 
programme en geleenthede so aan te bied dat dit aan die huidige en veranderende Covid-19-maatreëls voldoen, verstaan die instelling dat dit in die toekoms moeilik 
sal wees om al sy doelwitte te bereik. Dit geld veral vir doelwitte rakende besoekersgetalle terwyl beperkings steeds geld of nuwes wat weens 'n derde vlaag van 
Covid-19 ingestel kan word. Intussen bied die ATM gratis toegang aan alle kinders onder 18 jaar en afslag op sy reeds baie bekostigbare jaarlikse toegangspermitte. 

Verslagdoening oor die institusionele reaksie op die Covid-19-pandemie  

Die ATM het geen befondsing ontvang wat verband hou met die Covid-19-pandemie nie. Die ATM se begroting is aangepas om bykomende uitgawes te akkommodeer 
om aan die relevante wetgewing te voldoen. Om te verseker dat personeel gereed was om besoekers te ontvang, het die ATM alle personeellede gestuur vir opleiding 
rakende beroepsgesondheid en -veiligheid, spesifiek oor protokolle in terme van interaksie met ander personeel en besoekers. Maskers en ontsmettingsmiddels is 
aan alle personeel verskaf, en alle personeel en besoekers aan die geboue word by die ingange geskandeer.  

Alle geboue is deeglik skoongemaak voordat personeel in Junie 2020 op ŉ rotasiebasis na die kantore teruggekeer het, terwyl alle personeel op 1 September 2020 
voltyds na die kantore teruggekeer het. 

Wysigings aan beplande teikens 

*  Doelwit vir besoekersgetalle is aangepas weens bewegingsbeperkings as gevolg van die Covid-19-pandemie.  
 

Skakeling tussen prestasie en begroting 

Subprogram se naam 

2020/2021 2019/2020 

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 362 205 157 739 1032 -293 

Totaal 362 205 157 739 1032 -293 
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Strategiese doelwit 2: Menslike hulpbronne-bestuur 
Strategiese doelwitte rakende dié program is om te verseker dat personeel goed opgelei en gereeld geëvalueer word om 'n hoër vlak van dienslewering te bereik. 

 
Sleutel-prestasie-aanwysers, beplande teikens en werklike prestasies 
 

Strategiese doelwit: Menslike hulpbronne-bestuur 

Uitkoms Uitset Uitset aanwyser Werklike 
geouditeerde 

prestasie 2018/2019 

Werklike 
geouditeerde 

prestasie 2019/2020 

Beplande jaarlikse 
teiken 

2020/2021 

*Werklike prestasie 

2020/2021 tot datum 
van hervoorlegging 

Afwyking van 
beplande teiken 

na werklike 
prestasie 

2020/2021 

Redes vir afwyking 

Om 'n 100% 
evalueringskoers te 
handhaaf en om goed 
opgeleide personeel te 
verseker 

MHB-plan vir 
opleiding 

Getal evaluerings 
van personeel se 
prestasies, per jaar 

2 2 2 2 0 Teiken bereik 

Evaluering-
skedule 

Koördineer en 
bestuur opleiding, 

per jaar 

7 opleidingsingrepe 16 opleidingsingrepe 6 opleidingsingrepe 17 opleidingsingrepe 11 Teiken oortref. 
Gedurende die 
inperkingstydperk is 
meer aanlynkursusse 
aangebied en 
personeel, met die 
bestuur, het 
opleidingsingrepe 
geïdentifiseer wat 
voordelig vir die ATM 
is 

 
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 

Verslagdoening oor die institusionele reaksie op die Covid-19-pandemie  
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Om te verseker dat personeel gereed was om besoekers te ontvang, het die ATM alle personeellede gestuur vir opleiding rakende beroepsgesondheid en -veiligheid, 
spesifiek oor protokolle in terme van interaksie met ander personeel en besoekers.  

Wysigings aan beplande teikens 

Geen 

Skakeling tussen prestasie en begroting 

Subprogram se naam 

2020/2021 2019/2020 

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 

66 51 15 62 116 -54 

Totaal 66 51 15 62 116 -54 

 

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 

Uitkoms Uitset Uitset aanwyser Werklike 
geouditeerde 

prestasie 
2018/2019 

Werklike 
geouditeerde 

prestasie 
2019/2020 

Beplande 
jaarlikse 
teiken 

2020/2021 

*Werklike prestasie 

2020/2021 tot 
datum van 

hervoorlegging 

Afwyking van 
beplande teiken 

na werklike 
prestasie 

2020/2021 

Redes vir afwyking 

Om by die 
jaarlikse 
eiendoms-
onderhouds-
program te hou 

Jaarlikse herstelwerk en 
instandhouding word 
uitgevoer volgens die 
jaarlikse werkprogram 

Jaarlikse 
herstelwerk en 
onderhoud 
voltooi  
- Museum 
- Monument 
- Amfiteater 
- Parkeerarea 

- Staproetes 

Verfwerk 
voltooi  
– 30 Jun 

Herstelwerk aan 
geboue voltooi  
– 30 Nov 

Verfwerk voltooi - 
30 Jun 
23 Jan 
17 Feb 
 
Herstelwerk 
31 Jul 
30 Sept 

 

Voltooi: 
5 

Voltooi: 

Herstelwerk – 2 

Instandhouding – 9 

Totaal: 11 gevalle 

6 Teiken oortref Gedurende die 
inperkingstydperk het die 
personeel broodnodige 
herstelwerk en onderhoud 
uitgevoer (as die weer dit 
toelaat), aangesien daar geen 
besoekers was nie, wat 
andersins hul prioriteit sou 
gewees het 
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Jaarlikse 
ekobestuursplan 
bestuur ingevolge 
werkprogram vir 
ekobestuur 

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

- Brandstroke 
skoongemaak  

Voltooi: 
 
 
 
30 Jun 
 
 
29 Mrt 

 

20 Nov 

Voltooi: 
 
 
 
30 Jun. 
 
 
31 Okt 
 
 

06 Sept 

Voltooi: 
 
 
 
30 Jun 
 
 
31 Okt 
 
 
30 Sept 

Voltooi: 
 
 
 
30 Jun 
 
 
30 Sept 
 
 

30 Sept 

0 Teiken bereik 

 
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 

Verslagdoening oor die institusionele reaksie op die Covid-19-pandemie  

Die ATM het geen befondsing ontvang wat verband hou met die Covid-19-pandemie nie. Die ATM se begroting is aangepas om bykomende uitgawes te akkommodeer 
om aan die relevante wetgewing te voldoen. Om te verseker dat personeel gereed was om besoekers te ontvang, het die ATM alle personeellede gestuur vir opleiding 
rakende beroepsgesondheid en -veiligheid, spesifiek oor protokolle in terme van interaksie met ander personeel en besoekers. Maskers en ontsmettingsmiddels is 
aan alle personeel verskaf, en alle personeel en besoekers aan die geboue word by die ingange geskandeer.  

Alle geboue is deeglik skoongemaak voordat personeel in Junie 2020 op ŉ rotasiebasis na die instelling teruggekeer het, terwyl alle personeel op 1 September 2020 
voltyds na die kantore teruggekeer het. 

Wysigings aan beplande teikens 

Geen 

Skakeling tussen prestasie en begroting 

Subprogram se naam 

2020/2021 2019/2020 

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 3615 1179 2436 4 072 1 047 3 025 

Totaal 3615 1179 2436 4 072 1 047 3 025 
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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 

Uitkoms Uitset Uitset aanwyser Werklike 
geouditeerde 

prestasie 
2018/2019 

Werklike 
geouditeerde 

prestasie 
2019/2020 

Beplande 
jaarlikse teiken 

2020/2021 

*Werklike prestasie 

2020/2021 tot datum 
van hervoorlegging 

Afwyking van 
beplande teiken 

na werklike 
prestasie 

2020/2021 

Redes vir 
afwyking 

Om ten volle aan die 
toepaslike wetgewing 
te voldoen 

Jaarlikse prestasieplan  Jaarlikse prestasieplan  1 plan 1 plan 1 plan per jaar 1 plan 0 Teiken bereik 

Kwartaalverslae Kwartaalverslae 4 verslae 4 verslae 4 verslae per jaar 4 verslae 0 Teiken bereik 

Prestasie-inligting en 
finansiële state geoudit 

Prestasie-inligting en 
finansiële state 

1 1 1 per jaar 1 0 Teiken bereik 

Geouditeerde 
jaarverslag 

Jaarverslag en 
geouditeerde finansiële 
state 

1 verslag 1 1 verslag per jaar 1 0 Teiken bereik 

Strategiese plan Strategiese plan 0 1 0 0 0 Teiken bereik 

Finansiële 
bestuurstelsels en 
prosedures opgedateer 

Finansiële bestuurstelsels 
en prosedures 

1 hersien 1 hersien 1 hersien per jaar 1 hersien 0 Teiken bereik 

Getal beleids-
dokumente hersien 

Prestasiebestuur-stelsels 
geïmplementeer 

2 hersien 1 hersien 1 hersien per jaar 1 hersien 0 Teiken bereik 

Ondernemings-
risikobestuur hersien 

Ondernemings-
risikobestuur 

1 plan 1 plan 1 plan hersien per 
jaar 

1 plan 0 Teiken bereik 
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Die ATM streef daarna om die nakoming van verskeie toepaslike regulasies te verseker. Gedurende die 2020/2021- boekjaar het die ATM sy beleid rakende 
batebestuur hersien en sy prosedures met betrekking tot finansiële bestuur opgedateer. 

Strategie om gebiede van onderprestasie te oorbrug 

Geen 

Verslagdoening oor die institusionele reaksie op die Covid-19-pandemie  

Die ATM het 'n senior personeellid aangestel as die verantwoordelike persoon vir die beoordeling en implementering van Covid-19-protokolle, soos bepaal deur die 
gewysigde Wet op Beroepsgesondheid en Veiligheid. Hy het 'n implementeringsplan opgestel om personeel te help met die implementering van die nuwe protokolle, 
en hy het verseker dat die ATM die nodige prosedures volg tydens normale werksure en geleenthede. 

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 

2020/2021 2019/2020 

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 18 9 9 65 32 33 

Totaal 18 9 9 65 32 33 
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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 

 
Uitkomste, uitsette, uitsetaanwysers, teikens en werklike prestasie  
 
Fondsinsameling en bemarking  
Hoewel die ATM party van sy kursusse na 'n aanlynplatform kon oordra en sodoende 'n groter internasionale gehoor kon hê, kon sommige van die kursusse nie op 
'n digitale platform opgeneem word nie en moes dit tot 2021/2022 uitgestel word. Die ATM poog om hierdie kursusse so bekostigbaar en toeganklik moontlik te 
maak.  
 
Openbare programme en kommunikasie  
Die ATM vier gewoonlik sekere spesiale dae deur openbare programme aan te bied wat op die jeug en volwassenes gemik is. Gedurende die boekjaar 2020/2021 
was dit, weens Covid-19 en die uitdagings wat dit aan alle sektore in Suid-Afrika gebied, moeilik om programme vir die jeug aan te bied. Die fokus was eerder op 
volwassenes, maar met die verstandhouding dat sekere programme deur beide volwassenes en jongmense bygewoon sal word.  
 
Versamelingbestuur  
Die ATM versamel waardevolle en relevante dokumentasie, artefakte en boeke vir doeleindes van verwysing, navorsing en tentoonstelling, en om hulle in 'n digitale 
register te dokumenteer. Dit word ook vir die toekoms bewaar deur restourasie-, herstel- en skoonmaakwerk asook versorging onder behoorlike klimaatstoestande 
en aanvaarde museologie standaarde, ingevolge die ATM se bewaringsbeleid. Die ATM digitaliseer tans 'n deel van sy versameling; dit is ŉ langtermyn projek met 
verskillende fases wat oor opeenvolgende boekjare sal plaasvind weens die kompleksiteit daarvan om sommige van die skaarser items te digitaliseer.  
 
Navorsing  
Die ATM het 'n paar deurlopende navorsingsprojekte wat oor 'n paar boekjare strek. Sommige van hierdie projekte is gedurende die 2020/2021- boekjaar afgehandel 
met die volgende uitsette:  
 
1.  'n Tegniese verslag oor die Gariepafrikaans (Oranjerivierafrikaans) wat 'n histories gemarginaliseerde variëteit van Afrikaans is.  
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 In die Afrikaanse Taalmuseum streef ons daarna om erkenning te gee aan al die bydraers tot die ontwikkeling van Afrikaans en ons wil graag die hele 
Afrikaanssprekende gemeenskap hier verteenwoordig. Die fokus van die mondelinge geskiedenisprojek is om die kennis van die geskiedenis en ontwikkeling 
van Afrikaans te verbreed, veral die histories gemarginaliseerde variëteite soos Gariepafrikaans (ook genoem Oranjerivierafrikaans). Die mondelinge 
geskiedenisopnames is in die Noord-Kaap en Namakwaland gedoen. Die verhale is getranskribeer en is beskikbaar op sosiale media en die webwerf. Die 
navorsing het gelei tot die verspreiding en aanbied van die inligting. Dit sluit in die transkripsies van opnames, die vrystelling van oudiovisuele materiaal op 
sosiale media en die indiening van 'n tegniese verslag oor die taalaspekte van die historiese variëteit.  

 
2.  'n Artikel oor die bouers van die Taalmonument  

Die navorsing oor wie die bouers was en wat hul ervarings was, eindig aan die begin van 2020/2021 met 'n artikel wat in die ATM se nuusbrief en op die 
webwerf gepubliseer is. Voorts het die ATM 'n uitstalling gelewer wat in April 2021 onthul sal word. Deur hierdie navorsing te doen, kan die ATM nou hul 
verhale vertel oor hoe hulle aan hierdie ikoniese Monument gewerk het, insluitend die uitdagings waarmee hulle te kampe gehad het en die suksesse wat hulle 
gevier het. 

 
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 

Uitkoms Uitset Uitset aanwyser Werklike 
geouditeerde 

prestasie 2018/2019 

Werklike 
geouditeerde 

prestasie 2019/2020 

Beplande jaarlikse 
teiken 

2020/2021 

*Werklike prestasie 

2020/2021 tot datum 
van hervoorlegging 

Afwyking van 
beplande teiken na 
werklike prestasie 

2020/2021 

Redes vir afwyking 

Bied 
vaardigheids-
ontwikkelings-
kursusse aan om 
ekstra fondse te 
genereer 

Aantal 
kursusse 
per jaar 

Getal 
fondsinsamelings-
geleenthede per 
jaar 

2 1 0 0 0 Doelwit uitgesluit vir hierdie 
boekjaar volgens strategiese plan 
en JPP 

Getal 
vaardigheidsontwik-
kelingskursusse per 
jaar 

5 4 4 3 -1 Teiken gedeeltelik bereik 
Sommige van die 
ontwikkelingskursusse, bv. die 
boekherstelkursus is persoonlik. 
As gevolg van Covid-19 kon die 
ATM nie die boekherstelkursus 
aanbied nie en moes dit tot 
2021/2022 uitgestel word 
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Strategie om gebiede van onderprestasie te oorbrug 

Die ATM kon sommige van sy ontwikkelingskursusse na 'n aanlynplatform verskuif, maar dit is ongelukkig nie in staat om die boekherstelkursusse te verskuif nie, 
aangesien dit vaardighede vereis wat in persoon aangeleer moet word. Die ATM sien daarna uit om hierdie kursusse in 2021/2022 aan te bied, in soverre Covid-19-
maatreëls dit toelaat. 

Verslagdoening oor die institusionele reaksie op die Covid-19-pandemie  

Die ATM het geen befondsing ontvang wat verband hou met die Covid-19-pandemie nie. Die ATM se begroting is aangepas om bykomende uitgawes te akkommodeer 
om aan die relevante wetgewing te voldoen. Om te verseker dat personeel gereed was om besoekers te ontvang, het die ATM alle personeellede gestuur vir opleiding 
rakende beroepsgesondheid en -veiligheid, spesifiek oor protokolle in terme van interaksie met ander personeel en besoekers. Maskers en ontsmettingsmiddels is 
aan alle personeel verskaf, en alle personeel en besoekers aan die geboue word by die ingange geskandeer.  

Alle geboue is deeglik skoongemaak voordat personeel in Junie 2020 op ŉ rotasiebasis na die instelling teruggekeer het, terwyl alle personeel op 1 September 2020 
voltyds na die kantore teruggekeer het. 

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 onderwerpe wat relevant is tot ons mandaat, en die belangstelling in 

erfenisonderwerpe  is beperk. 

Skakeling tussen prestasie en begroting 

Subprogram se naam 

2020/2021 2019/2020 

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 59 8 51 56 36 20 

Totaal 59 8 51 56 36 20 
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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 wat via ŉ aantal spesiale 
dae aangebied word. 

 
Sleutel-prestasie-aanwysers, beplande teikens en werklike prestasies 
 

Strategiese doelwit: Openbare programme en kommunikasie (Van April tot Julie 2020) 

Uitkoms Uitset Uitset 
aanwyser 

Werklike 
geouditeerde 

prestasie 2018/2019 

Werklike 
geouditeerde 

prestasie 2019/2020 

Beplande 
jaarlikse teiken 

2020/2021 

*Werklike prestasie 

2020/2021 tot 
datum van 

hervoorlegging 

Afwyking van 
beplande teiken na 
werklike prestasie 

2020/2021 

Redes vir 
afwyking 

Redes vir 
hersiening van 

uitsette/ 
uitsetaanwysers, 
jaarlikse teikens 

Om die 
openbare 
bewustheid van 
ons instelling te 
ontwikkel en die 
publiek aan te 
moedig om ons 
te besoek 

Getal 
spesiale dae 
per jaar 

Getal spesiale 
dae per jaar 

9 10 6 1 -5 Gesluit vir die 
publiek weens 
nasionale 
inperking. As 
gevolg van die 
beperking op 
beweging, is dit 
moeilik om 
spesiale dae aan 
te bied 

Met die inperking 
en die sluiting van 
die ATM vir die 
eerste ses maande 
van die boekjaar, 
moes die ATM sy 
teiken vir spesiale 
dae hersien weens 
die beperking op 
beweging 

 

Strategiese doelwit: Openbare programme en kommunikasie 

Uitkoms Uitset Uitset aanwyser Werklike 
geouditeerde 

prestasie 
2018/2019 

Werklike 
geouditeerde 

prestasie 
2019/2020 

Beplande 
jaarlikse 
teiken 

2020/2021 

*Werklike prestasie 

2020/2021 tot 
datum van 

hervoorlegging 

Afwyking van 
beplande teiken 

na werklike 
prestasie 

2020/2021 

Redes vir afwyking 

Om die openbare bewustheid 
van ons instelling te ontwikkel 
en die publiek aan te moedig 
om ons te besoek 

Getal 
spesiale 
dae per 
jaar 

Getal spesiale dae 
per jaar 

9 10 3 5 2 Teiken oortref  

Die ATM kon 'n paar spesiale dae virtueel aanbied, 
en met die minder streng inperkings kon 2 spesiale 
geleenthede fisiek aangebied word 
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Borg-'n-bus-projek: 
getal 
minderbevoorregte 

groepe wat 
vervoer word 

1 2 0 0 0 Doelwit uitgesluit vir hierdie boekjaar ingevolge 
strategiese plan en JPP 

 
 

 

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. 

Verslagdoening oor die institusionele reaksie op die Covid-19-pandemie  

Die ATM het geen befondsing ontvang wat verband hou met die Covid-19-pandemie nie. Die ATM se begroting is aangepas om bykomende uitgawes te akkommodeer 
om aan die relevante wetgewing te voldoen. Om te verseker dat personeel gereed was om besoekers te ontvang, het die ATM alle personeellede gestuur vir opleiding 
rakende beroepsgesondheid en -veiligheid, spesifiek oor protokolle in terme van interaksie met ander personeel en besoekers. Maskers en ontsmettingsmiddels is 
aan alle personeel verskaf, en alle personeel en besoekers aan die geboue word by die ingange geskandeer.  

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). 
*  Daar sal verslag oor die Borg-‘n-bus-projek onder die opvoedkundige programme gedoen word. 
 

Skakeling tussen prestasie en begroting 

Subprogram se naam 

2020/2021 2019/2020 

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 

41 146 -105 95 148 -53 

Totaal 41 146 -105 95 148 -53 
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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 

Uitkoms Uitset Uitset aanwyser Werklike 
geouditeerde 

prestasie 2018/2019 

Werklike 
geouditeerde 

prestasie 
2019/2020 

Beplande jaarlikse 
teiken 

2020/2021 

*Werklike prestasie 

2020/2021 tot datum 
van hervoorlegging 

Afwyking 
van 

beplande 
teiken na 
werklike 
prestasie 

2020/2021 

Redes vir afwyking 

Die versekering 
van die bewaring 
van artefakte, 
dokumente en 
boeke vir die 
toekoms 

Elektroniese 
katalogus vir 
artefakte, boeke en 
dokumente. 
Inspeksie-registers 
vir versameling, 
argief en uitstalling 

Aantal artefakte wat 
per jaar verkry word 

72 18 0 7 0 Doelwit uitgesluit vir hierdie 
boekjaar ingevolge strategiese 
plan en JPP. Die ATM het 
skenkings van private burgers 
ontvang 

Aantal bewaring- en 
instandhoudings-
aktiwiteite vir die 
versameling van 
museums 

0 0 12 12 0 Teiken bereik 

Aantal items wat per 
jaar herstel of herstel 
word 

3 4 0 0 0 Doelwit uitgesluit vir hierdie 
boekjaar ingevolge strategiese 
plan en JPP 

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

4 11 4 6 2 Teiken oortref 
Tekstielversameling is 
gedurende die wintermaande 
meer ondersoek om vas te 
stel of die hoër vogvlakke nie 
die vertoonde versameling 
beïnvloed nie 
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Instandhouding van 
die register vir 
inspeksie van die 
argiewe, per jaar 

4 11 4 7 3 Teiken oortref 
Klimaatstoestand is 
gedurende die wintermaande 
meer ondersoek om vas te 
stel of die hoër vogvlakke nie 
die vertoonde versameling 
beïnvloed nie, aangesien die 
ATM hierdie uitdaging in die 
verlede ondervind het. 

Instandhouding van 
die register vir 
klimaatstoestande in 
argiewe, per jaar 

51 57 50 61 11 Teiken oortref 
Klimaatstoestand is  
gedurende die wintermaande 
meer ondersoek om vas te 
stel of die hoër vogvlakke nie 
die vertoonde versameling 
beïnvloed nie, aangesien die 
ATM hierdie uitdaging in die 
verlede ondervind het 

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

12 14 12 11 -1 Teiken gedeeltelik bereik. 
Personeel kon nie gedurende 
die eerste maand van die 
boekjaar 2020/2021 die 
tentoonstelling volledig 
ondersoek nie weens Covid-
19-inperkingsregulasies  

 

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.  

Verslagdoening oor die institusionele reaksie op die Covid-19-pandemie  

Die ATM het geen befondsing ontvang wat verband hou met die Covid-19-pandemie nie. Die ATM se begroting is aangepas om bykomende uitgawes te akkommodeer 
om aan die relevante wetgewing te voldoen. Om te verseker dat personeel gereed was om besoekers te ontvang, het die ATM alle personeellede gestuur vir opleiding 
rakende beroepsgesondheid en -veiligheid, spesifiek oor protokolle in terme van interaksie met ander personeel en besoekers. Maskers en ontsmettingsmiddels is 
aan alle personeel verskaf, en alle personeel en besoekers aan die geboue word by die ingange geskandeer.  

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.  
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* 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 

2020/2021 2019/2020 

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 0 7 7 1 6 

Totaal 7 0 7 7 1 6 

 

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 

Uitkoms Uitset Uitset aanwyser Werklike 
geouditeerde 

prestasie 
2018/2019 

Werklike 
geouditeerde 

prestasie 2019/2020 

Beplande 
jaarlikse teiken 

2020/2021 

*Werklike prestasie 

2020/2021 tot 
datum van 

hervoorlegging 

Afwyking van 
beplande teiken 

na werklike 
prestasie 

2020/2021 

Redes vir afwyking 

Verspreiding 
van 
navorsings-
resultate in 
verskillende 
formate 

Produseer 
inhoud vir 
webwerf/ 
Facebook 

Getal artikels geskryf 
of lesings aangebied, 
per jaar 

4 6 0 2 0 Doelwit uitgesluit vir hierdie boekjaar ingevolge 
strategiese plan en JPP. Gedurende die 
inperkingstydperk het die personeel die tyd gebruik om 
artikels te skryf op grond van navorsing wat gedoen is. 
Twee artikels is geskryf: een oor Gariepafrikaans en een 
oor die bouers van die Taalmonument 

Aantal aktiewe 
navorsings-projekte 
per jaar 

0 0 4 4 0 Teiken bereik  

Getal geskiedenis-
brokkies vir webtuiste/ 
Facebook geskryf per 
jaar 

42 13 6 9 3 Teiken oortref Gedurende die inperkingstydperk het die 
personeel die tyd gebruik om meer brokkies vir die 
webwerf en Facebook te skryf. Die navorsing en 
brokkies kan as 'n bron van inligting vir die openbare en 
opvoedkundige programme gebruik word 
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Strategie om gebiede van onderprestasie te oorbrug 

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

Verslagdoening oor die institusionele reaksie op die Covid-19-pandemie  

Die ATM het geen befondsing ontvang wat verband hou met die Covid-19-pandemie nie. Die ATM se begroting is aangepas om bykomende uitgawes te akkommodeer 
om aan die relevante wetgewing te voldoen. Om te verseker dat personeel gereed was om besoekers te ontvang, het die ATM alle personeellede gestuur vir opleiding 
rakende beroepsgesondheid en -veiligheid, spesifiek oor protokolle in terme van interaksie met ander personeel en besoekers. Maskers en ontsmettingsmiddels is 
aan alle personeel verskaf, en alle personeel en besoekers aan die geboue word by die ingange geskandeer.  

Wysigings aan beplande teikens 

Geen veranderinge was nodig nie. 
 

Skakeling tussen prestasie en begroting 

Subprogram se naam 

2020/2021 2019/2020 

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 89 -64 25 387 -362 

Totaal 25 89 -64 25 387 -362 
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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 

 
Uitkomste, uitsette, uitsetaanwysers, teikens en werklike prestasie  
 
Uitstallings  
Die ATM kon sy tydelike uitstallings tydens die inperkingstydperk virtueel ten toon stel omdat die beweging van besoekers ernstig beperk was.  
 
Onderwys 
Aangesien die opvoedingsprogramme wat vir 2020/2021 beplan was, weens Covid-19 gekanselleer moes word, het die opvoedkundige afdeling hierdie tyd gebruik 
om te fokus op die voorbereiding van nuwe, en opdatering van huidige, opvoedkundige programme. 
 
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 

Uitkoms Uitset Uitset aanwyser Werklike 
geouditeerde 

prestasie 2018/2019 

Werklike 
geouditeerde 

prestasie 2019/2020 

Beplande 
jaarlikse teiken 

2020/2021 

*Werklike prestasie 

2020/2021 tot datum 
van hervoorlegging 

Afwyking van 
beplande teiken 

na werklike 
prestasie 

2020/2021 

Redes vir 
afwyking 

Om inligting deur 
middel van uitstallings 
aan die publiek oor te 
dra 

Uitstallings ten 
toon stel 

Getal uitstallings gehou 
of bygewerk, per jaar 

3 6 1 3 2 Teiken oortref. 3 
Groen Galery-
uitstallings vir 
2020/2021 
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Strategie om gebiede van onderprestasie te oorbrug 

Die ATM het gedurende 2020/2021 drie 'Groen Galery'-uitstallings (tydelike buiteluguitstallings) aangebied. Uitstallings is een van die kernfunksies van 'n museum 
en die ATM het besluit om die 'Groen Galery' -uitstallings ook virtueel te vertoon totdat die publiek die instelling weer kan besoek. 

Verslagdoening oor die institusionele reaksie op die Covid-19-pandemie  

Die ATM het geen befondsing ontvang wat verband hou met die Covid-19-pandemie nie. Die ATM se begroting is aangepas om bykomende uitgawes te akkommodeer 
om aan die relevante wetgewing te voldoen. Om te verseker dat personeel gereed was om besoekers te ontvang, het die ATM alle personeellede gestuur vir opleiding 
rakende beroepsgesondheid en -veiligheid, spesifiek oor protokolle in terme van interaksie met ander personeel en besoekers. Maskers en ontsmettingsmiddels is 
aan alle personeel verskaf, en alle personeel en besoekers aan die geboue word by die ingange geskandeer.  

Wysigings aan beplande teikens 

Geen 

Skakeling tussen prestasie en begroting 

Subprogram se naam 

2020/2021 2019/2020 

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 131 17 114 124 1 123 

Totaal 131 17 114 124 1 123 
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Strategiese doelwit 10: Opvoeding 
Die strategiese doelwit doen verslag oor die skakeling met opvoedkundige instellings, en om soveel moontlik skole deur middel van uitreikprogramme te bereik. 

 
Sleutel-prestasie-aanwysers, beplande teikens en werklike prestasies 
 

Strategiese doelwit: Opvoeding (Van April tot Julie 2020) 

Uitkoms Uitset Uitset 
aanwyser 

Werklike 
geouditeerde 

prestasie 
2018/2019 

Werklike 
geouditeerde 

prestasie 
2019/2020 

Beplande 
jaarlikse 
teiken 

2020/2021 

*Werklike 
prestasie 

2020/2021 tot 
datum van 

hervoorlegging 

Afwyking van 
beplande teiken 

na werklike 
prestasie 

2020/2021 

Redes vir afwyking Redes vir hersiening van uitsette/ 
uitsetaanwysers, jaarlikse teikens 

Om 
opvoeding op 
te lei, en om 
uitreik-
programme 
te skakel en 
uit te voer 
om soveel 
skole as 
moontlik te 
bereik 

Skakel en 
nooi skole uit 
via 'n 
databasis 

Getal 
skooltoere 
aangebied, 
per jaar 

129 129 80 0 -80 Gesluit vir die publiek 
weens Covid-19. Alle 
buitemuurse 
aktiwiteite is in 2020 
gekanselleer 

Met die inperking en die sluiting van die 
ATM vir die eerste ses maande van die 
boekjaar, moes die ATM sy teiken 
hersien weens beperkings op beweging 

Skole doen 
aansoek om 
borgskappe 

Borg-A-Bus-
projek: aantal 
skoolgroepe 
wat per jaar 
vervoer word 

15 22 16 0 -16 Gesluit vir die publiek 
weens Covid-19. Alle 
buitemuurse 
aktiwiteite is in 2020 
gekanselleer 

Met die inperking en die sluiting van die 
ATM vir die eerste ses maande van die 
boekjaar, moes die ATM sy teiken 
hersien weens beperkings op beweging 

Skryf- en 
redenaars-
kompetisie 
om leerders 
se 
kreatiwiteit 
te stimuleer 
en aan hulle 
tegnieke van 
openbare 
spreke te leer 

Aantal 
kompetisies 
wat jaarliks 
vir leerders 
gehou word 

2 2 2 0 -2 Gesluit vir die 
publiek weens 
Covid-19. Alle 
buitemuurse 
aktiwiteite is in 
2020 gekanselleer 

Met die inperking en die sluiting van die 
ATM vir die eerste ses maande van die 
boekjaar, moes die ATM sy teiken 
hersien weens beperkings op beweging 
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Strategiese doelwit: Opvoeding 

Uitkoms Uitset Uitset aanwyser Werklike 
geouditeerde 

prestasie 
2018/2019 

Werklike 
geouditeerde 

prestasie 
2019/2020 

Beplande 
jaarlikse teiken 

2020/2021 

*Werklike 
prestasie 

2020/2021 tot 
datum van 

hervoorlegging 

Afwyking van 
beplande teiken na 
werklike prestasie 

2020/2021 

Redes vir 
afwyking 

Om opvoeding op te 
lei, en om uitreik-
programme te skakel 
en uit te voer om 
soveel skole as 
moontlik te bereik 

Skakel en nooi skole uit 
via 'n databasis 

Getal skooltoere 
aangebied, per 
jaar 

129 129 0 0 0 Met die inperking 
en die sluiting van 
die ATM vir die 
eerste ses 
maande van die 
boekjaar, moes 
die ATM sy teiken 
hersien weens 
beperkings op 
beweging 

Aantal opvoed-
kundige 
programme wat 
jaarliks ontwikkel 
word 

0 0 2 2 0 Teiken bereik 

Aantal opvoed-
kundige 
programme wat 
jaarliks 
opgegradeer word 

0 0 2 2 0 Teiken bereik 

Skole doen aansoek om 
borgskappe 

Borg-A-Bus-projek: 
aantal skoolgroepe 
wat per jaar 
vervoer word 

15 22 0 0 0 Met die inperking 
en die sluiting van 
die ATM vir die 
eerste ses 
maande van die 
boekjaar, moes 
die ATM sy teiken 
hersien weens 
beperkings op 
beweging. Alle 
buitemuurse 
aktiwiteite is in 
2020 gekanselleer 
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Leesveldtog deur 
leesgroepe 

Taalprojekte: 
Gevestigde 
leesgroep per jaar 

2 2 2 0 -2 Besig met 
kwotasies vir die 
aankoop van 
boeke. Skole is 
reeds 
geïdentifiseer en 
wag vir aflewering 
van boeke 

Skryf- en redenaars-
kompetisie om leerders 
se kreatiwiteit te 
stimuleer en aan hulle 
tegnieke van openbare 
spreke te leer 

Aantal kompetisies 
wat jaarliks vir 
leerders gehou 
word 

2 2 0 0 0 Met die inperking 
en die sluiting van 
die ATM vir die 
eerste ses 
maande van die 
boekjaar, moes 
die ATM sy teiken 
hersien weens 
beperkings op 
beweging. Alle 
buitemuurse 
aktiwiteite is in 
2020 
gekanselleer. 

Bied toegang tot die 
Museum se aktiwiteite 

Aantal 
uitreikprojekte per 
jaar 

1 0 2 1 -1 Alle buitemuurse 
aktiwiteite is in 
2020 
gekanselleer, en 
gedurende die 
eerste kwartaal 
van 2021 het die 
meeste skole nie 
buitemuurse 
aktiwiteite 
toegelaat nie 
weens beperkings 
op openbare 
deelnemers om in 
skole te kom. 
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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.  

Verslagdoening oor die institusionele reaksie op die Covid-19-pandemie  

Die ATM het geen befondsing ontvang wat verband hou met die Covid-19-pandemie nie. Die ATM se begroting is aangepas om bykomende uitgawes te akkommodeer 
om aan die relevante wetgewing te voldoen. Om te verseker dat personeel gereed was om besoekers te ontvang, het die ATM alle personeellede gestuur vir opleiding 
rakende beroepsgesondheid en -veiligheid, spesifiek oor protokolle in terme van interaksie met ander personeel en besoekers. Maskers en ontsmettingsmiddels is 
aan alle personeel verskaf, en alle personeel en besoekers aan die geboue word by die ingange geskandeer.  

Wysigings aan beplande teikens 

* Uitreikprojekte vorm deel van spesiale dae (voorheen deel van opvoedkundige programme) in 2017/2018. 
*  Wysigings aan drie van die beplande teikens moes weens die Covid-19-pandemie gedoen word. Die doelwitte vir skooltoere in die Taalmuseum en 

Taalmonument, die borg van busse vir skole asook kompetisies vir leerders was doelwitte wat aangepas moes word weens die inperking. Hierdie teikens sal in 
2021/2022 ingesluit word, maar afwaarts aangepas word. 

 

Skakeling tussen prestasie en begroting 

Subprogram se naam 

2020/2021 2019/2020 

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 64 34 30 158 259 -101 

Totaal 64 34 30 158 259 -101 

 

4. Inkomstevordering 

 2020/2021 2019/2020 

Bron van inkomste 
 

Beraamde bedrag  Werklike bedrag 
gevorder 

(Oor)/onderverhaling Beraamde bedrag  Werklike bedrag 
gevorder 

(Oor)/onderverhaling 

 R’000 R’000 R’000 R’000 R’000 R’000 

Oordrag ontvang: DSKK 12898 10829 2069 12 983 11854 1129 

Toegangsgeld 1381 363 1018 1 800 1 458 342 

Huurinkomste ontvang 445 94 351 533 526 7 

Rente ontvang 155 315 -160 186 301 -115 

Befondsing en bemarking 80 647 -567 79 621 -542 

Ander inkomste 30 58 -28 50 95 -45 

Totaal 14989 12306 2683 15 631 14855 776 
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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 toegangsgelde by die Museum en die Monument. Afgesien van die subsidie wat ons van die DSKK ontvang, is dit gewoonlik ons belangrikste inkomste. 
Die inkomste wat ons uit toegangsgelde ontvang, word gebruik om die meeste bedryfsuitgawes en besteding in terme van die ATM se kernfunksies te dek. Ons 
inkomste van toegangsgelde het aansienlik afgeneem gedurende 2020/2021 in vergelyking met vorige boekjare. Dit is te wyte aan die feit dat ons van 27 Maart tot 
30 September 2020 gesluit was vir die publiek met verdere beperkings op beweging wat gedurende Desember 2020, Januarie 2021 en Februarie 2021 geplaas is 
weens die tweede vlaag van Covid-19 in Suid-Afrika. In totaal het besoekers aan die Museum en Monument met 57% afgeneem teenoor die vorige jaar, as dit met 
dieselfde tydperk vergelyk word. As die volle boekjaar in ag geneem word, het die ATM 'n 74%-afname in besoekers (2019/2020: 64 899; 2020/2021: 17 030) gehad. 
Dit het ander geleenthede wat gedurende die boekjaar gehou is, wat 253 besoekers/deelnemers gelok het, ingesluit. 
  
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 firmas gebruik vir film- en advertensieproduksies, en vir huweliks- en ander 
fotografie. 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 was moontlik te wyte aan die onsekerheid oor wanneer die ATM weer 
besoekers sal kan verwelkom, asook die huidige ekonomiese situasie wat Suid-Afrika in die gesig staar, aangesien baie kleiner restaurante, kafeterias en koffiewinkels 
hul deure permanent gesluit het sedert die Covid-19-inperking. Die ATM het wel van Oktober 2020 tot Maart 2021 mobiele koskioske gehad, maar weens laer 
besoekersgetalle as wat verwag is, was dit nie winsgewend vir hierdie verkopers om langer by die Taalmonument te vertoef nie. 
  
Rente ontvang 
Ons ontvang rente op beleggings met 'n lae risiko (vaste deposito's en geldmarkrekeninge). Omdat die ATM die meeste van die ontvangde kapitaalwerke nie kon 
bestee nie, het die fondse gedurende die boekjaar rente gegenereer en het die ATM 'n toename in die ontvangde rente veroorsaak. Die rente wat uit die 
kapitaalwerke-befondsing ontvang is, sal aan die kapitaalwerke-projekte toegewys word. 
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Befondsing en bemarking 
Ons doen jaarliks by verskillende privaat finansieringsinstellings om skenkings en borgskappe vir spesifieke projekte aansoek. Ons het skenkings en borgskappe van 
privaat borge in 2019/2020 en 2020/2021 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 2019/2020 het ons 'n versekeringseis van R9 680 gehad, en in 2020/2021 een van R16 325.  

 

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. Gedurende 2020/2021 het die ATM 'n verdere toewysing van R1 687 000 ontvang vir die installering van 'n kragopwekker, 
sowel as onderhoud. 

 
Die ATM het ook 'n toekenning van R3 000 000 in 2019/2020 en R1 500 000 in 2020/2021 vir die oprigting van kleedkamers 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 aangestel 
word nie. Teen die einde van 2020/2021 het die ATM die finale planne en kostes aan die plaaslike owerheid en erfenisorganisasies voorgelê vir goedkeuring. Sodra 
goedkeuring verkry word, sal die ATM die tender vir die bou van die werkers se kleedkamers publiseer. 

 
Die ATM is nie van plan om enige van sy huidige geriewe te sluit of af te gradeer nie. 
  
Onderhoudswerk word kwartaalliks ingevolge 'n werkskedule by die Museum en Monument uitgevoer. 

  
Die instandhouding van die besoekersentrum is nou die verantwoordelikheid van die ATM, hoewel daar steeds 'n waarborg van ongeveer ses 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.  
 
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. 
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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) 

 

 2020/2021 2019/2020 

Infrastruktuurprojekte Begroting 
 

Werklike uitgawe (Oor)/onder uitgawe Begroting 
 

Werklike uitgawe (Oor)/onder uitgawe 

 R’000 R’000 R’000 R’000 R’000 R’000 

Werkers se kleedkamers 1 500 860 640 3 608 802 2 806 

Noodkragopwekker en onderhoud 1 687 0 1 687 581 0 581 

Uitbreiding van koffiewinkel 0 0 0 0 0 0 

Onderhoud 0 112 -112 164 45 119 

Totaal 3 187 972 2 215 4 353 847 3 506 



 

 

 

Deel C: Beheer 
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1. Inleiding 

Korporatiewe bestuur beliggaam 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 2020/2021 geskeduleer nie. 
 
Risikogebiede asook Implementeringsplanne en -handelinge 
Geen risikogebiede of implementering van planne en optrede is gedurende 2020/2021 bespreek nie. 

3. Uitvoerende Gesag 

Verslae voorgelê aan die Uitvoerende Gesag soos bepaal deur die WOFB en Tesourieregulasies: 
 
Kwartaalverslae 1ste kwartaalverslag 29 Julie 2020 
 2de kwartaalverslag 30 Oktober 2020 
 3de kwartaalverslag 29 Januarie 2021 
 4de kwartaalverslag 30 April 2021 
 
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 30 Oktober 2020 
 Finaal 29 Januarie 2021 
 
Terugvoer oor die jaarlikse prestasieplan is van die DSKK ontvang. As gevolg van die Covid-19-
sluitingsperiode asook die verlenging van die datums vir die jaarlikse finansiële state en verslae vir 
2019/2020, is die inhandigingsdatum vir die eerste konsep van die jaarlikse prestasieplan 2021/2022 
verleng tot 31 Oktober 2020. 
 
Strategiese Plan 2020-2025  
 
Vir die 2020/2021-boekjaar is die Strategiese Plan 2020-2025 van toepassing en is geen aanpassings 
gedurende 2020/2021 aangebring en aan die Parlement voorgelê nie. 
 
Jaarverslag Finaal 30 Oktober 2020 
 
Die Jaarverslag is aan die Parlement voorgelê. 
 
Ouditverslag en bestuursverslag  18 November 2020 
 
Verbeteringsplanne vir oudituitkomste 1ste terugvoer 30 Oktober 2020 
 2de terugvoer 29 Januarie 2021 
 3de terugvoer 30 April 2021 
 
Geraamde nasionale besteding GNB-databasis 9 Desember 2020 
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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 hersien, goedgekeur en op 7 Desember 2018 onderteken. Die Raad hersien tans 
die Handves; dit sal op 2 Julie 2021 vir goedkeuring oorweeg word. 

 

Samestelling van die Raad 

Die ATM het tot 8 Desember 2020 'n raad wat bestaan uit agt lede gehad, en vanaf 9 Desember 2020 
'n nuwe raad wat uit nege lede bestaan. Die vorige lede is aangestel deur die Minister van Kuns en 
Kultuur van 1 Desember 2017 tot 30 November 2020, met 'n verlenging tot 8 Desember 2020, en die 
nuwe lede van 9 Desember 2020 tot 8 Desember 2023. Hul termyn vir 2020/2021 was 1 April 2020 tot 
31 Maart 2021. In 2020/2021 het die Raad vier keer vergader.



 

ATM Raad 1 Desember 2017 – 8 Desember 2020 

Naam Benaming 
(ingevolge die 
raadstruktuur vir 
openbare 
entiteite) 

Datum 
aangestel 

Datum 
bedank 

Kwalifikasies Kundigheidsgebied Raads-direkteurskappe 
(lys van entiteite) 

Ander komitees of 
taakspanne (bv: 
ouditkomitee/mini-
steriële taakspan) 

Getal raads-
vergaderings 
bygewoon 

Prof EO Saal Voorsitter 

1 Des 
2017 – 30 
Nov 2020 
Verleng 
tot 8 Des 
2020 

 

BA (Afrikaans, Geskiedenis, 
Taalkunde), HOD, Hons BA 
(Afrikaans), MA (Afrikaans), PhD 
(Bedryfs-kommunikasie) 

Afrikaanse Taalkunde (spesifiek 
Sosiolinguistiek en 
Dokumentontwerp) 

NVT NVT 3 

Adv P Magona Ondervoor-sitter 

1 Des 
2017 – 30 
Nov 2020 
Verleng 
tot 8 Des 
2020 

 BIuris, LLB, LLM (Arbeidsreg) Regte NVT NVT 1 

Mnr JJ Saal Lid 

1 Des 
2017 – 30 
Nov 2020 
Verleng 
tot 8 Des 
2020 

 
BA Hons (Taalkunde) 
Nasionale Diploma: Tegniese 
Finansiële Rekeningkunde 

Menslike Hulpbronne 
Arbeidsverhoudinge 
Oudit 

NVT 
Lid van die Oudit-en-
Risikokomitee  

3 

Prof S van Wyk Lid 

1 Des 
2017 – 30 
Nov 2020 
Verleng 
tot 8 Des 
2020 

 
MA, DLitt in Afrikaanse 
Letterkunde  

Afrikaanse Letterkunde  
Lid van die Stigting vir 
Bemagtiging deur 
Afrikaans  

Lid van die Oudit-en-
Risikokomitee  

3 
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Prof J 
Grobbelaar 

Lid 

1 Des 
2017 – 30 
Nov 2020 
Verleng 
tot 8 Des 
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-Versoeningskommissie 
 
 
 
 

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 Oudit-en-
Risikokomitee  

3 

Dr L Munsamy Lid 

1 Des 
2017 – 30 
Nov 2020 
Verleng 
tot 8 Des 
2020 

 

MPA, Gevorderde Diploma in 
Ramprisikobestuur, 
Onderwysdiploma, 
Onderwysdiploma 
(Gespesialiseerde onderwys), 
Ph.D. – verhandeling ingedien vir 
beoordeling) 

Openbare Administrasie en Bestuur, 
Ramprisikobestuur, 
Geskiedenis, 
Onderwys 

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

Lid van die 
Vergoedings-en-
Menslikehulpbronnek
omitee 

3 

Dr W 
Langeveldt 

Lid 

1 Des 
2017 – 30 
Nov 2020 
Verleng 
tot 8 Des 
2020 

 

Doktor in die filosofie – 
Onderrigontwerp en -tegnologie, 
MA – Raadslidopleiding en 
studente -ontwikkeling, 
Interaksie -leierskapsprogram vir 
Afrikane, Sertifikaat vir prestasie 
in Diplomasie, Psigometris, 
Onderwyser: Hoër Tweetalige 
Sertifikaat, BA Opvoedkunde, BA 
Kunste, Primêre 
Onderwyssertifikaat 

Navorsing (Suider-Afrikaanse 
geskiedenis) 

NVT 

Voorsitter van die 
Vergoedings-en-
Menslikehulpbronnek
omitee 

2 

Mnr C le Fleur Lid 

1 Des 
2017 – 30 
Nov 2020 
Verleng 
tot 8 Des 
2020 

 
Onderwysdiploma, Landbou-
wetenskapdiploma 

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 
Vergoedings-en-
Menslikehulpbronnek
omitee 

2 
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ATM Raad 9 Desember 2020 – 8 Desember 2023 

 

Naam Benaming 
(ingevolge die 
raadstruktuur vir 
openbare 
entiteite) 

Datum 
aan-gestel 

Datum 
bedank 

Kwalifikasies Kundigheidsgebied Raads-direkteurskappe 
(lys van entiteite) 

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

Getal raads-
vergaderings 
bygewoon 

Adv JJ 
Meiring 

Voorsitter 
9 Des 2020 
– 8 Des 
2023 

 
BA (SU), LLB (SU), BA (Hons) 
(Latyn) (SU), BCL (OXOA) 

Regte; boeke en letterkunde; 
uitgewery 

Raadslid van die 
Universiteit 
Stellenbosch; Lid van 
adviesrade van Saflii en 
LitNet Akademies 

NVT 1 

Me SP Tsoleli Ondervoor-sitter 
9 Des 2020 
– 8 Des 
2023 

 

Primêre Onderwysdiploma, 
Gevorderde Sertifikaat in 
Opvoedingsielkunde, Gevorderde 
Sertifikaat in Bestuur en 
Leierskap, Nagraadse Diploma in 
Bestuur 

Beheer en bestuur 

Suid-Afrikaanse 
Oorlogsmuseum; 
Masechaba Tsoleli 
Bemagtigingsstigting 

NVT 1 

Prof SM 
Beukes 

Lid 
9 Des 2020 
– 8 Des 
2023 

 
DLitt et Phil (Toegepaste 
Linguistiek) 

Taalbeplanning en -beleid, 
taalpolitiek, taalsosiologie, 
vertaalsosiologie, sosiolinguistiek 

Uitvoerende hoof, SA 
Akademie vir Wetenskap 
en Kuns 

Lid van Vergoedings-
en-
Menslikehulpbronnek
omitee 
 

1 

Dr L 
Munsamy 

Lid 
9 Des 2020 
– 8 Des 
2023 

 PhD, MPA, Rampbestuur 
Bestuur van die openbare sektor, 
rampbestuur, strategiese bestuur, 
projekbestuur 

Raadslid van die 
Nasionale Museum; 
Voorsitter van 
Pensioenfonds; 
Voorsitter van bestuur 
en regskomitee van die 
Nasionale Museum 

Voorsitter van 
Vergoedings-en-
Menslikehulpbronnek
omitee  

1 

Dr W 
Langeveldt 

Lid 
9 Des 2020 
– 8 Des 
2023 

 

Doktor in die filosofie – 
Onderrigontwerp en -tegnologie, 
MA – Raadslidopleiding en 
studente -ontwikkeling, 
Interaksie -leierskapsprogram vir 
Afrikane, Sertifikaat vir prestasie 
in Diplomasie, Psigometris, 
Onderwyser: Hoër Tweetalige 
Sertifikaat, BA Opvoedkunde, BA 
Kunste, Primêre 
Onderwyssertifikaat 

Navorsing (geskiedenis van Suider -
Afrika) 

NVT 

Lid van Vergoedings-
en-
Menslikehulpbronnek
omitee  

1 
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Mnr JJ Saal Lid 
9 Des 2020 
– 8 Des 
2023 

 
BA (Hons) (Taalkunde) 
Nasionale Diploma in Tegniese 
Finansiële Rekeningkunde 

Menslike hulpbronne; 
Arbeidsverhoudinge; Oudit 

NVT 
Lid van Oudit-en-
Risikokomitee 

1 

Mnr L 
Adendorf 

Lid 
9 Des 2020 
– 8 Des 
2023 

 
BTech: Joernalistiek 
Nasionale Diploma: Joernalistiek 

Nakoming en etiek Bemarking NVT 
Lid van Oudit-en-
Risikokomitee 

1 

Mnr S 
Maharaj 

Lid 
9 Des 2020 
– 8 Des 
2023 

 BCom (Hons) BCompt, CA(SA) Finansies, oudit, risiko Boxing South Africa 
Voorsitter van Oudit-
en-Risikokomitee 

1 

Ms H 
Erdmann 

Lid 
9 Des 2020 
– 8 Des 
2023 

 

BA (Sielkunde, Geskiedenis, 
Aardrykskunde) (US) 
Kunsgeskiedenis, voorgraadse 
modules, (Unisa) Meestersgraad 
US (deurlopend) 

Kuns / fotografie – kurator NVT 

Lid van Vergoedings-
en-
Menslikehulpbronnek
omitee  

1 

 

• Alternatiewe lede 

Die ATM het nie alternatiewe lede op die Raad nie. 

 

• Uittredende Raadslede 

Die ATM het geen uittredende Raadslede vir die 2020/2021-boekjaar nie. Die termyn van die vorige raad het op 30 November 2020 in die boekjaar 2020/2021 

ten einde geloop, maar is verleng tot 8 Desember 2020 toe die nuwe raad aangewys is. 

Komitees  

Komitee Getal vergaderings gehou Getal lede Name van lede 

Oudit-en-Risiko 4 
4 (Tot 8 Des 2020) 
 
3 (Van 16 Feb 2021) 

Voorsitter: Prof J Rossouw (Termyn verstryk op 8 Des 
2020) 
Ondervoorsitter: Mnr JJ Saal (Termyn verstryk op 8 Des 
2020) 
Lid: Prof S van Wyk (Termyn verstryk op 8 Des 2020) 
Lid: Prof J Grobbelaar (Termyn verstryk op 8 Des 2020) 
Direkteur: Mnr MJ Jonas 
Hoof Finansiële Beampte: Me T Laing 
Sekretaresse: Me S de Jager (Tot 8 Des 2020) 
Eksterne Ouditeurs: Mnr Jacobus Swarts (OG) 
Interne Ouditeurs: Mnr N de Villiers (BGR) (Termyn 
verstryk op 8 Des 2020) 
 
Voorsitter: Mnr S Maharaj (Vanaf 16 Feb 2021)  
Lid: Mnr JJ Saal (Vanaf 16 Feb 2021) 
Lid: Mnr L Adendorf (Vanaf 16 Feb 2021)  
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Eksterne lid: vakant (vanaf 16 Feb 2021)  
Direkteur: Mnr MJ Jonas  
Sekretaris: Me T Laing (Vanaf 16 Feb 2021)  
Eksterne ouditeure: mnr Jacobus Swarts (OG)  
Interne ouditeure: Me Z Abrams (Nexia SAB & T) (Vanaf 
15 Mrt 2021) 

Vergoedings-en-Menslikehulpbronnekomitee 3 
3 (Tot 8 Des 2020) 
 
4 (Van 16 Feb 2021) 

Voorsitter: Dr W Langeveldt (Termyn verstryk op 8 Des 
2020) 
Ondervoorsitter: Mnr L Munsamy (Termyn verstryk op 8 
Des 2020) 
Lid: Mnr C le Fleur (Termyn verstryk op 8 Des 2020) 
Direkteur: Mnr MJ Jonas 
Sekretaresse: Me M Visagie (Termyn verstryk op 8 Des 
2020) 
 
Voorsitter: Dr L Munsamy (Vanaf 16 Feb 2021)  
Lid: Prof SM Beukes (Vanaf 16 Feb 2021)  
Lid: Dr W Langeveldt (Vanaf 16 Feb 2021)  
Lid: Me H Erdmann (Vanaf 16 Feb 2021)  
Direkteur/Sekretaris: Mnr MJ Jonas (Vanaf 16 Feb 2021) 

 

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 vergoed. 
 

ATM Raad 1 Desember 2017 – 8 Desember 2020 

Naam Vergoeding Ander toelae Ander terugbetalings Totaal 

Prof EO Saal R6 327 R0 R7 940 R14 267 

Adv P Magona R1 917 R0 R2 410 R4 327 

Mnr JJ Saal R10 452 R0 R870 R11 322 

Prof S van Wyk R8 710 R0 R360 R9 070 

Prof J Grobbelaar R8 710 R0 R2500 R11 210 

Dr L Munsamy R3 484 R0 R0 R3 484 

Dr W Langeveldt R3 659 R0 R333 R3 992 

Mnr C le Fleur R3 484 R0 R1 666 R5 150 
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ATM Raad 9 Desember 2020 – 8 Desember 2023 

Naam Vergoeding Ander toelae Ander terugbetalings Totaal 

Adv JJ Meiring R9 811 R0 R3 352 R13 163 

Me SP Tsoleli R3 659 R0 R0 R3 659 

Prof SM Beukes R5 226 R0 R0 R5 226 

Dr L Munsamy R3 484 R0 R0 R3 484 

Dr W Langeveldt R3 659 R0 R0 R3 659 

Mnr JJ Saal R10 452 R0 R0 R10 452 

Mnr L Adendorf R6 968 R0 R0 R6 968 

Mnr S Maharaj R12 719 R0 R0 R12 719 

Me H Erdmann R6 968 R0 R0 R6 968 

 

 

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 Oudit-en-Risikokomitee sowel as die Raad geïdentifiseer. Alle risiko’s word beoordeel en daarna aan die Oudit-en-Risikokomitee 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 Oudit-en-Risikokomitee 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 die 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 die ligging op die Paarlberg) bly 'n bekommernis vir die Bestuur, Oudit-en-Risikokomitee sowel as die 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, en ook gedurende die dag terwyl streng 
Covid-19-inperkings gegeld het. 
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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 die betalings gedoen word, 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 sal hê op die risikoregister ingesluit aangesien die ATM 'n beduidende afname in sy 
inkomste vir die 2020/2021-boekjaar ervaar het, en die risiko loop dat personeel aan die virus blootgestel sal word. Aangesien die ATM 'n klein instelling 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.  

 

6. Interne Beheereenheid 

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

 

7. Interne Oudit en Oudit-en-Risikokomitee 

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 
Oudit-en-Risikokomitee sowel as 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. 
 
Oudit-en-Risikokomitee 
 Die Oudit-en-Risikokomitee is daarvoor verantwoordelik om toesig te hou oor die interne beheermaatreëls, finansiële verslagdoening en die nakoming van wetlike 
aspekte. Die Oudit-en-Risikokomitee is verantwoordelik vir die volgende: 

• Die doeltreffendheid van die stelsel van interne beheer en risikobestuur; 

• Finansiële verslagdoening; 

• Finansiële state; 

• Die interne ouditfunksie; 

• Die Ouditeur-Generaal se verslag; 

• Die Raad se nakoming van wette en regulasies; 

• Die nakoming van die Raad se gedrags- en etiese kode; en 

• Die bestuur van prestasie. 
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Bywoning van die Oudit-en-Risikokomiteevergaderings deur die lede van die Oudit-en-Risikokomitee: 
 
Tydperk: 1 April 2020 – 8 Desember 2020 
 
 

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 
- 

3 

Mnr JJ Saal (Ondervoorsitter) 
BA Hons (Taalkunde) Nasionale 
Diploma: Tegniese Finansiële 
Rekeningkunde 

- Raadslid tot 30 Nov 2020 1 Des 2017 - 
3 

Prof S van Wyk 
DLitt in Afrikaanse Letterkunde 
 -  Raadslid tot 30 Nov 2020 20 Mrt 2015 - 

2 

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

- Raadslid tot 30 Nov 2020 20 Mrt 2015 

- 
2 

Mnr MJ Jonas - Intern Direkteur/Hoof 
Uitvoerende Beampte 

1 Jun 2016 
- 

3 

Me T Laing - Intern Hoof Finansiële Beampte 1 Sept 2001 
- 

3 

Me S de Jager - Intern Finansiële Beampte 1 Feb 2015 
- 

3 

Eksterne ouditeurs - Ekstern - - 
- 

3 

Interne ouditeurs - Ekstern - - 
- 

3 

 
Die Raad het die Oudit-en-Risikokomitee 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 Oudit-en-Risikokomitee. Die Oudit-en-Risikokomitee se termyn is dieselfde as dié van die Raadstermyn. 
 
 
 
 
 
 



 
Termyn: 9 Desember 2020 – 31 Maart 2021 
 

Naam Kwalifikasies 
Intern of 
ekstern 

Indien intern, 
posisie in die 
ATM 

Datum 
aangestel 

Datum bedank 
Getal 
vergaderings 
bygewoon 

Mnr S Maharaj 
(Voorsitter) 

BCom (Hons) 
BCompt, CA (SA) 

- 
Raadslid tot 9 
Des 2023 

9 Des 2020 - 
1 

Mnr JJ Saal 

BA Hons 
(Taalkunde) 
Nasionale Diploma: 
Tegniese Finansiële 
Rekeningkunde 

- 
Raadslid tot 9 
Des 2023 

1 Des 2017 - 

1 

Mnr L 
Adendorf 

BTech: Joernalistiek 
Nasionale Diploma: 
Joernalistiek 

-  
Raadslid tot 9 
Des 2023 

9 Des 2020 - 

1 

Eksterne lid 
- 

- 
Vakant – sal 
teen Julie 2021 
gevul word 

- - 
- 

Mnr MJ Jonas 
- 

Intern Direkteur/Hoof 
Uitvoerende 
Beampte 

1 Jun 2016 
- 

1 

Me T Laing 
- Intern Hoof Finansiële 

Beampte 
1 Sept 2001 

- 
1 

Eksterne 
ouditeurs 

- 
Ekstern - - - 

1 

Interne 
ouditeurs 

- 
Ekstern - - - 

1 

 
 
 

8. Voldoening aan Wette en Regulasies 

Die ATM streef daarna om al die voorgeskrewe wette en regulasies, wat van toepassing is op die ATM, 
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 geïmplementeerde bedrogvoorkomingsplan. 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 of integrity@publicservicecorruptionhotline.org.za. 
 

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 
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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. 
 

'n Risikobeoordeling van die ATM se gereedheid is gedoen, 'n plan opgestel, 'n inligtingsessie gehou 
om alle personeel in kennis te stel, en opleiding geskeduleer om te verseker dat die regulasies van 
die Wet op Beroepsgesondheid en Veiligheid nagekom word. Bykomende tydelike personeellede is 
van Oktober tot Maart 2021 in diens geneem om te verseker dat die nodige protokolle gevolg word 
wanneer besoekers die ATM betree. 

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: 
 

• 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 jaarliks. 

• 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 betrokke by verskeie inisiatiewe vir maatskaplike verantwoordelikheid, insluitend 'n projek 
vir die bemagtiging van vroue in samewerking met twee vrouegroepe in die Paarl en Wellington. Ons 
jaarlikse aandwedloop word gehou ten bate van die Boland-skool vir Outisme, en die ATM borg 'n skool 
met kosskenkings vir Mandeladag sowel as 'n gratis virtuele konsert vir die jeug op Jeugdag. Ons moedig 
besoekers aan om boeke te bring ten bate van ons ‘Laat ons Lees!'-geletterdheidsprojek, en ons skenk 
boeke aan bemagtigingsgroepe sowel as skole. Gedurende die jaar het ons twee skryfkompetisies 
gehou; een was vir Arabies-Afrikaans, waarna ons 'n funksie gehad het om die wenners in Desember 
aan te kondig en die vrystelling van slawe in Suid-Afrika te herdenk. Daarbenewens neem personeellede 
jaarliks  aan 'n uitreikprogram vir Mandeladag deel, en versprei kos en ander pakkies, en neem 'n 
plaaslike skool aan om hulle te ondersteun met uitstappies en opvoedkundige hulpmiddels. Op 
Afrikadag bied die Taalmonument gratis toegang aan alle besoekers uit ander Afrikalande.   
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15. Ouditkomiteeverslag 

Ons is bly om ons verslag vir die finansiële jaar geëindig op 31 Maart 2021 aan te bied. 

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

op Openbare Finansiële Bestuur asook Tesourieregulasies 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 

Ons hersiening van die bevindings van die interne ouditwerk, wat gebaseer was op die risiko-evaluerings wat 
binne die ATM gedoen is, het sekere swakhede aan die lig gebring wat dan met die ATM bespreek is. 

 

Die volgende interne ouditwerk is gedurende die jaar van verslagdoening voltooi: 

▪ Nagaan van die proses van die voorsieningsketting wat gevolg is met die aanstelling van ŉ landmeter in 
November 2020 

▪ Gereedheidsoorsig van 2020/2021 se finansiële state in Mei 2021 
 

Die volgende was kommerwekkende aspekte: 

▪ Die openingsaldo vir eiendom, aanleg en toerusting het nie ooreengestem met die finansiële state van die 
vorige jaar nie (die verskil was nietig) 

▪ Redelikheid van rekonsiliasies vir toepaslike balansstaatitems (vir eiendom, aanleg en toerusting) 

Injaarbestuur en Maandelikse/Kwartaallikse Verslae 

Die ATM het maandeliks en kwartaalliks verslag gedoen by Tesourie, 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 aangeleenthede voldoende opgelos is, behalwe vir die volgende: 

▪ Daar was nie voldoende gepaste ouditbewyse oor die herwaardasie van erfenisbates nie, aangesien die ATM 
nie voldoende rekeningkundige rekords gehou het nie 

 

Die Ouditkomitee stem saam met en aanvaar die gevolgtrekkings van die Ouditeur-generaal oor die finansiële 

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

van die Ouditeur-generaal gelees word.  

 

 
 
Mnr S Maharaj CS(SA) 
VOORSITTER VAN DIE OUDIT-EN-RISIKOKOMITEE 
Afrikaanse Taalmuseum en -monument 
31 Augustus 2021 
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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 dit 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 is 'n nie-nakomende bydraer tot BBSEB. 
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Deel D: Menslike Hulpbronnebestuur 
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1. Inleiding  

Die doel is om alle personeellede doeltreffend aan te wend deur hul gawes en talente nie net tot voordeel 
van die ATM nie, maar ook tot hul 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 werksomskrywinge 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 kreatiwiteit 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 10635 5353 50% 26 206 

Sakeprojekte 1681 850 51% 2 425 

Openbare 
betrokkenheid 

146 138 94% 1 138 

 

Personeelkoste ingevolge Salarisgroep 

Vlak Personeeluitgawe 
(R’000) 

% van 
personeeluitgawe 

teenoor totale 
personeelkoste 

Getal werknemers Gemiddelde 
personeelkoste per 
werknemer (R’000) 

Topbestuur  1 329 21% 1 1 329 

Senior bestuur  
1 992 

 
31% 

 
4 

 
498 

Vakkundig 
opgelei 

 
1 622 

 
26% 

 
7 

 
232 

Geskoold 726 11% 5 145 

Halfgeskoold 672 11% 12 56 

Ongeskoold 0 0 0 0 

TOTAAL 6 341 100% 29 2 260 
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Prestasietoekennings 

Vlak Prestasietoekennings 
 
 

(R'000) 

Personeeluitgawe 
 
 

(R'000) 

% van 
prestasietoekennings 

teenoor totale 
personeelkoste 

Topbestuur 1 33 28% 
Senior bestuur 44 48 40% 
Professioneel opgelei 7 31 26% 
Geskoold 5 5 4% 
Halfgeskoold 4 2 2% 
Ongeskoold 0 0 0 
TOTAAL 21 119 100% 

 

Opleidingskoste  

Personeeluitgawe 
 
 

(R'000) 

Opleidingsuitgawe 
 
 

(R'000) 

Opleidingsuitgawe 
as persentasie van 

personeelkoste 

Getal werknemers 
opgelei 

Gemiddelde 
opleidingskoste per 
werknemer 

(R'000) 
6341 51 1% 21 2 

 

Indiensneming en Vakatures 

 
Vlak 2019/2020 getal 

werknemers 
2020/2021 

goedgekeurde 
poste 

2020/2021 getal 
werknemers 

2020/2021 
vakatures 

Persentasie 
vakatures 

Topbestuur 1 1 1 - - 
Senior bestuur 2 2 4 - - 
Professioneel 
opgelei 7 

 
9 

 
7 

 
1 

 
14% 

Geskoold 7 5 5 1 20% 
Halfgeskoold 18 14 12 - - 
Ongeskoold 0 0 0 - - 
TOTAAL 35 31 29 2 7% 

 

Die pos van die Museumbeampte is vakant sedert 1 Desember 2020 en daar is 'n deurlopende KVBA-
saak rakende die vorige Museumbeampte. 
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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 4 

Professioneel opgelei 7 1 2 7 

Geskoold 6 1 1 5 

Halfgeskoold 14 0 0 12 

Ongeskoold 0 0 0 0 

TOTAAL 30 2 3 29 

 

Redes vir diensverlating 

Rede Getal 
Persentasie van totale getal personeel wat 

diens verlaat 
Dood 0  
Bedanking 2 7% 
Afdanking 1 3% 
Aftrede 0  
Slegte gesondheid 0  
Kontrak verstryk 0  
Ander 0  
TOTAAL 3  

 

Twee werknemers in die professionele gekwalifiseerde kategorie het bedank en een werknemer in die 
geskoolde kategorie is ontslaan, soos op 31 Maart 2021. 

 

Arbeidsverhoudinge: Wangedrag en Tugmaatreëls 

Aard van tugmaatreëls Getal 
Mondelinge waarskuwing 0 
Skriftelike waarskuwing 0 
Finale skriftelike waarskuwing 0 
Afdanking 1 
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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 
 

1 
 

1 
 

0 
 

0 
 

0 
 

 
0 

Professioneel 
opgelei 

 
0 

 
1 

 
2 

 
2 

 
0 

 
0 

 
1 

 
1 

Geskoold 0 1 1 1 0 0 1 1 
Halfgeskoold 0 0 6 6     
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 1 1 0 0 2 0 
Professioneel 
opgelei 

 
0 

 
1 

 
3 

 
3 

 
0 

 
0 

 
1 

 
1 

Geskoold 0 0 2 2 0 0 1 1 
Halfgeskoold 0 0 6 6 0 0 0 0 
Ongeskoold 0 0 0 0 0 0 0 0 
TOTAAL 0 1 12 12 0 0 4 4 

 
 

Vlak Gestremde personeel 

 Manlik Vroulik 

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

 
 


