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Die Bestuurswet en voorge-
skrewe reëls reguleer die 
vergaderings wat deur le-

de van ’n deeltitelskema gehou 
moet word. Daar is oorhoofs drie 
tipes vergaderings: 
) Die eerste vergadering van die 
skema se lede; 
) Algemene jaarvergaderings; 
en
) Spesiale vergaderings.

Die verpligting om die eerste 
vergadering van lede te hou, 
spruit voort uit artikel 2(8) van 
die Bestuurswet.

Onthou, dié wet is van toepas-
sing op alle lede in alle skemas. 
Die lede of die ontwikkelaar kan 
nie by wyse van wysigings tot 
die reëls hierdie verpligting ver-
my nie.

Die sake wat op hierdie eerste 
vergadering van lede hanteer 
moet word, word in voorgeskre-
we bestuursreël 16 hanteer. In 
kort, bepaal hierdie reël en arti-
kel 2(8) van die Bestuurswet dat 

Elke kennisgewing moet ook 
die voorgeskrewe kennistydperk 
bevat. Lede kan nie by ’n verga-
dering besluit om ’n ander item 
te bespreek en daaroor te stem 
nie, tensy die besluit natuurlik 
deur alle lede geneem word om 
dit so te doen en al daardie lede 
afstand doen van die reg om ken-
nis van die vergadering te ont-
vang.

Die rede waarom dit so belang-
rik is dat kennisgewings al die 
items vir bespreking bevat en ’n 
volledige agenda insluit, is dat 
lede die reg het om te weet wat 
bespreek gaan word – aangesien 
dit hul besluit om die vergade-
ring by te woon, al dan nie, kan 
beïnvloed.

Lede moet egter weet dat as 
hulle besluit om nie ’n vergade-
ring by te woon nie, hulle ook 
hul stem vir daardie items prys-
gee. Dít tensy hulle natuurlik ’n 
gevolmagtigde (proxy) aanstel 
om namens hulle by die vergade-
ring te stem.

In só ’n geval kan hulle darem 
met die hulp van die agenda-
items ook opdragte aan hul ver-
kose verteenwoordiger gee.
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EIENDOM 
EN DIE REG

Net drie soorte vergaderings
die ontwikkelaar aan alle eie-
naars 60 dae kennis van hierdie 
vergadering moet gee nadat die 
regspersoon geskep is.

Wanneer word die regsper-
soon egter geskep? Die regsper-
soon word geskep wanneer die 
eerste eenheid in ’n deeltitelske-
ma oorgedra word. 

Dít volg 
Die tweede tipe vergadering is 
algemene jaarvergaderings. 
Hierdie vergadering van lede in 
’n deeltitelskema vind op ’n jaar-
likse basis plaas, binne vier 
maande sedert die finansiële 
boekjaar afgesluit is.

Baie lede weet nie wanneer 
hul skema se boekjaar eindig nie 
en weet ook nie waar om vir die 
antwoord te soek nie.

Die voorgeskrewe bestuurs-
reëls bepaal in reël 21 dat die 
voorgeskrewe boekjaar van deel-
titelskemas vanaf 1 Oktober tot 
30 September duur 
elke jaar, tensy die 
lede in ’n algemene 
vergadering anders 
bepaal.

Die trustees of 
bestuursagent 
kan genader word 
om die duur van ’n 
skema se boekjaar te 
bevestig – deur ’n lid 
óf van die notule 

van ’n vergadering te voorsien 
waar só ’n besluit geneem is óf 
deur ’n afskrif van die reël vir 
die deeltitelskema te voorsien 
waarin ’n alternatiewe boekjaar 
bevestig word.

Voorgeskrewe 
bestuursreël 17 
bevestig weer 
die sake wat by 
’n algemene 
jaarvergadering 
hanteer moet 
word.

Dié reël be-
paal ook in sub-
reël 2 dat die al-
gemene jaarver-
gadering nie 
gehou hoef te 
word nie indien 
alle lede binne een maand ná af-
sluiting van die boekjaar skrifte-
lik afstand doen van die reg om 
die vergadering te hou, en alle 
verpligte mosies wat by só ’n 

vergadering hanteer moet 
word skriftelik aanvaar. 

En nou vir die 
derde 

vergadering 
Die derde tipe 

vergadering in die 
deeltitelwêreld is 
spesiale vergade-
rings.

Bestuursreël 17(3) 

bepaal dat alle vergaderings van 
lede wat nie algemene jaarverga-
derings is nie, spesiale vergade-
rings is.

Spesiale vergaderings word 
normaalweg belê om spesifieke 

aangeleenthede 
te bespreek, by-
voorbeeld die 
voorgestelde wy-
siging van reëls, 
bestuurskwes-
sies wat proble-
me veroorsaak, 
voorgestelde 
aanbouings wat 
tot gevolg het 
dat dele of die 
skema uitgebrei 
word en so 
meer. Voorge-

skrewe bestuursreël 17(9) bepaal 
dat ’n spesiale vergadering nie 
gehou hoef te word nie indien al-
le lede afstand doen van die reg 
om die vergadering te hou en die 
lede skriftelik tot die voorgestel-
de resolusies toestem. 

Laaste sê 
By al drie die bostaande verga-
derings is dit belangrik dat ’n 
volledige agenda vir die vergade-
ring uitgestuur word.

Dié agenda moet die voorge-
stelde resolusies bevat wat be-
spreek gaan word, sowel as 
waaroor die lede gaan stem.

‘‘By al drie die 
bostaande 
vergaderings is dit 
belangrik dat ’n 
volledige agenda vir 
die vergadering 
uitgestuur word.


