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Knap administrasie dadelik op
dat die administrasie van die
telskema se finansiële situasie
skema nie oor die afgelope paar
anders is en dat die begroting vir
jaar (of dalk ooit) reg gedoen is
een skema nie oorgedra of aannie?
vaar kan word as ’n begroting
Dalk is daar nooit ’n begroting
vir die volgende skema nie.
opgestel nie of die bankrekeninge is nie geopen
Blik op die benie – of dit kan
groting
dalk selfs ’n geDie kern van ’n
val wees van
begroting is dat
Dit is ook
waar die bealle uitgawes vir
stuursagent al
die komende
waarskynlik hoe ’n
die inligting
boekjaar vasgenuwe groep trustees stel moet word,
hou en niks wil
deurgee nie.
sodat die trusdie administrasie
Wat staan
tees in staat is
van hul skema
hierdie trustees
om die heffings
nou te doen?
vas te stel en in
ervaar direk ná ’n
te vorder wat
verkiesing . . .
Begin só
die uitgawes vir
Stap een in
daardie boekjaar
hierdie proses is om die wanadsal dek.
ministrasie so gou as moontlik
Die vertrekpunt is dus om vas
reg te stel.
te stel wanneer die skema se
Indien daar nooit finansiële
boekjaar is. Daardie inligting
state opgetrek is nie, begin deur
kan verkry word in die skema se
dit maar vir die vorige boekjaar
reëls en die notules van vergadeop te trek en verkry ’n volledige
rings.
uiteensetting van die inkomstes
Die voorgeskrewe bestuursen uitgawes van die regspersoon
reëls van 2016 bepaal byvoorvir die huidige boekjaar.
beeld dat die boekjaar van ’n
Vergelyk dit dan met die bedeeltitelskema op 1 Oktober van
groting. As daar nie ’n begroting
elke jaar begin, en dan weer op
is nie, stel een saam en reël dat
30 September van die daaropvoldie lede vergader om dit goed te
gende jaar eindig.
keur.
Dít tensy die boekjaar deur die
Ons ontvang verskeie navrae
lede op ’n algemene vergadering
oor begrotings en die items wat
gewysig word.
daarin “moet wees” – maar ons
As jy weet wanneer die skema
antwoord is altyd dat elke deeltise boekjaar is, stel ’n lys saam
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k glo dat die meeste mense
gedurende hierdie tyd van
die jaar ’n mate van vernuwing nastreef.
’n Nuwe jaar, ’n skoon lessenaar, die spens word dalk uitgepak en afgestof of onbenutte goedere word weggery en aan liefdadigheid geskenk.
Ons wil ons sake regruk en afhandel – sodat ons die nuwe jaar
op die regte voet en met ’n voorsprong kan begin.
Dit is ook waarskynlik hoe ’n
nuwe groep trustees die administrasie van hul skema ervaar direk ná ’n verkiesing – met goeie
bedoelings, ’n wil om dinge reg
te doen en ambisies wat dalk
soms (bemoedigend genoeg) ’n
tikkie optimisties is.

Probleme duik op
Hoe maak ’n groep trustees egter
indien hulle gedurende hul aanvanklike ondersoeke na die sake
van die regspersoon agterkom

van alle uitgawes wat gedurende
die boekjaar gedek moet word –
raadpleeg die bankstaat vir leiding hiermee.
Die algemeenste uitgawes is
byvoorbeeld munisipale dienste,
tuindienste, werknemers, ouditeure, bankkoste, deeltitelversekering, veiligheid, herstelwerk
en heffings op die Gemeenskapskema-ombuddienstewet.
Indien die reserwefonds agterweë gebly het, gaan stel vas wat
die sogenaamde major capital
items vir die betrokke skema is,
kry ’n kundige persoon om te
help om die leeftyd van die items
vas te stel en begin geld vir daardie fonds invorder.
Ek insinueer geensins dat daar
geen gevolge gaan wees vir eienaars en/of voormalige trustees
indien hierdie items agterweë gebly het nie.
Wat ek wel voorstel is dat wanneer jy besef daar is ’n verpligting wat nie nagekom word nie,
spring dadelik aan die werk om
dit reg te stel sodat die trustees
’n lyn in die sand kan trek en
weet die administrasie van die
skema is ná ’n spesifieke datum
weer in orde.

Dít gebeur volgende
Die tweede stap sal wees om te
poog om die administrasie voordat daardie spreekwoordelike
lyn in die sand getrek word, sover as moontlik reg te stel.

Hierdie agterstallige items kan
egter nie altyd prakties retrospektiewelik reggestel word nie.
Waar verkeerde besluite egter
byvoorbeeld in die verlede geneem is en die besluit steeds uitgevoer word, kan dit nodig wees
om die besluit “reg te neem”, sodat die wanadministrasie nie in
die toekoms vir die lede probleme veroorsaak nie.
Daar kan ook aspekte wees
wat dringend aandag moet kry
en dit is baie moontlik dat die
skema se trustees regsadvies sal
moet inwin om seker te maak
dat die donker verlede nie later
by hulle kom spook nie.

Laaste sê
Aan die einde van die dag is die
beste raad in sulke omstandighede om te gaan huisskoonmaak in
die betrokke deeltitelskema se
administrasie. Raak ontslae van
al die ongewenste bagasie en begin die administrasie van die
skema vir die daaropvolgende
jaar met ’n skoon lessenaar en op
die regte voet – en boonop met ’n
voorsprong!
Moet net nie vergeet om jou
prokureur vir die skoonmaaksessie saam te nooi nie.
) Malan is ’n prokureur verbonde
aan die firma Du Plessis Hofmeyr
Malan Ing. in Somerset-Wes. Stuur
’n e-pos na info@dhmlaw.co.za of
bel die kantoor by 021 851 0359 vir
eiendomsverwante navrae.

Groot Parys, jóú

Bolandse tuiste

Wat kan beter wees as om ‘n 50-plusser te wees en in die Paarl, hartklop
van die Boland, op ’n historiese wynplaas nes te skop?
Groot Parys Leefstyl-landgoed bied jou die volmaakte kombinasie van ‘n ryke
geskiedenis, gerieflike ligging, beveiligde leefwêreld én uitstekende waarde.
Fase 1 bestaan uit 37 voltitel-eiendomme en 8 deeltitel-terraswonings.
• Perfek geleë in die Paarl

• Uitsigte en noordfrontleefareas

• Unieke hoë tegnologiesekuriteit

• Energiebesparende huisontwerpe

• Verskeie gesondheidsorgopsies

• Geen hereregte betaalbaar

TERRA ROSSA

DEELTITEL-TERRASWONINGS VANAF R2 895 000
2 SLAAPKAMERS I GROOT: 131 m2

Meer as 60% van fase 1 is reeds verkoop
Werner Pieters 082 363 6089 | Marius Pieters 082 566 0853

WINGERD-VILLAS

VOLTITEL-HUISE VANAF R3 434 908
2-4 SLAAPKAMERS I GROOT: 143 m2 tot 260 m2

sales@grootparysestate.co.za | www.grootparys.co.za |
Bepalings en voorwaardes geld. Pryse is onderhewig aan ontwikkelaarsdiskresie.
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