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L E E F S T Y L - L ANDGO ED

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 Wingerd Villas en

8 deeltitel Terra Rossa-terraswonings.

• Perfek geleë in die Paarl

• Unieke hoë tegnologiesekuriteit

• Energiebesparende huisontwerpe

• Geen hereregte betaalbaar

• Verskeie gesondheidsorgopsies

• Uitsigte en noordfrontleefareas

TERRA ROSSA
DEELTITEL-TERRASWONINGS VANAF R3 310 000

2 Slaapkamers I Groot: 131 m2

WINGERD VILLAS
VOLTITEL-HUISE VANAF R3 635 000

2-4 Slaapkamers I Groot: 143 m2 tot 260m2

Intrekgereedpakkette beskikbaar | Kontak verkoopspan vir meer inligting

Werner Pieters 082 363 6089 | Marius Pieters 082 566 0853 | sales@grootparysestate.co.za | www.grootparysestate.co.za
Groot Parys
Ontwikkelingstrust

Meer as 70%

van Fase 1 verkoop!

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?

Jóú Bolandse
tuiste

Bepalings en voorwaardes geld. Pryse is onderhewig aan
ontwikkelaarsdiskresie.

Daar bestaan vier tipes ver-
gaderings in deeltitelske-
mas ingevolge die Be-

stuurswet en standaardreëls.
Hulle is: 

(a) die ontwikkelaar se eerste 
vergadering; 
(b) algemene jaarvergadering; 
(c) spesiale vergaderings; en 
(d) trusteevergaderings.

Kom ons kyk na wat elkeen 
van hierdie vergaderings behels. 

Ontwikkelaar se vergadering
Hierdie vergadering moet deur 
die ontwikkelaar gehou word 
binne 60 dae vandat die eerste 
deel in die skema na ’n nuwe eie-
naar oorgedra word.

Die verpligting om hierdie ver-
gadering te hou word vervat in 
die Bestuurswet, en die stan-
daard-bestuursreëls beskryf on-
der meer die items wat op die 
agenda van hierdie vergadering 
hanteer moet word.

Die ontwikkelaar moet vir 
doeleindes van hierdie vergade-
ring aan alle lede ’n afskrif gee 
van die deelplan, nuwe trustees 
word verkies, en die ontwikke-
laar moet ook enige surplus wat 
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EIENDOM 
EN DIE REG

hy namens die regspersoon hou 
na die regspersoon se bankreke-
ning oorbetaal. ’n Volledige uit-
eensetting van inkomste en uit-
gawes moet ook aan die lede ge-
gee word – van die datum van 
eerste okkupasie in die skema.

Verder moet die ontwikkelaar 
ook ’n sertifikaat van die muni-
sipaliteit voorlê wat bevestig dat 
alle munisipale belasting tot da-
tum van die eerste registrasie in 
die skema ten volle betaal is.

Daar moet volledig notule van 
die vergadering gehou word. Dit 
is in effek die wegspringplek vir 
trustees om die skema te bedryf.

Algemene jaarvergadering
Hierdie vergadering moet jaar-
liks gehou word – binne vier 
maande van die einde van die 
geldjaar.

Alle eienaars moet 14 dae ken-
nis ontvang van die vergadering, 
en die kennisgewing moet die 
agenda van die vergadering in-
sluit, sowel as ’n afskrif (of volle-
dige opsomming) van dokumen-
te wat tydens die vergadering 
oorweeg gaan word. ’n Aanstel-
lingsvorm vir volmagte moet 
ook aangeheg word.

’n Kworum van eienaars moet 
teenwoordig wees by die verga-
dering en ’n meerderheidstem is 
deurslaggewend om oor sake te 
beslis – tensy die Bestuurswet of 
reëls vereis dat ’n spesiale of 
eenparige besluit geneem word.

Hierdie vergadering kan per 
telefoon of op ’n ander elektro-
niese wyse gehou word ingevol-
ge standaard-bestuursreël 17(10), 

mits:
(a) alle eienaars toegang het tot 
die platform of metode van kom-
munikasie; 
(b) almal tydens die vergadering 
met mekaar kan kommunikeer; 
en 
(c) die voorsitter die identiteit 
van alle deelnemers aan die ver-
gadering met redelike sekerheid 
kan verifieer.

Dit is baie belangrik, ver-
naamlik in hierdie tyd van Co-
vid-19-beperkings, dat trustees, 
voorsitters en bestuursagente se-
ker maak dat daar aan al drie 
dié punte voldoen word waar 
elektroniese vergaderings gehou 
word.

As alle eienaars nie toegang 
het tot die platform nie en nie 
bereid is om ’n volmag aan te 
wys nie, mag só ’n elektroniese 
vergadering nie gehou word nie.

Indien die lede nie met me-
kaar kan kommunikeer tydens 
die vergadering nie, kan die ver-
gadering ook nie voortgaan nie.

Noudat almal gewoond is aan 
elektroniese vergaderings is dit 
gebruiklik om jou kamera en mi-
krofoon af te sit wanneer jy dit 
nie gebruik nie. Die voorsitter 
word egter verplig om die identi-
teit van almal teenwoordig te ve-
rifieer én persone moet die ge-
leentheid hê om te praat.

Die hele doel van ’n algemene 
jaarvergadering is vir lede om 
sake te bespreek en op te los. Ek 
het onlangs gehoor van trustees 
wat die agenda uitgestuur het 
aan lede voor ’n elektroniese 
vergadering, waarna die lede 

kon kommentaar lewer en die 
trustees elke lid direk beant-
woord het. Hulle het die saak toe 
as afgehandel beskou.

Dit is nie ’n regmatige wyse 
om ’n algemene jaarvergadering 
te hou nie. Indien die algemene 
jaarvergadering nie behoorlik 
gehou kan word nie, moet die 
trustees liewers poog om stan-
daard-bestuursreël 17(2) aan te 
wend.

Dít bepaal dat ’n algemene 
jaarvergadering nie gehou hoef 
te word indien alle lede binne 
een maand van die einde van die 
geldjaar skriftelik afsien van die 
reg om die vergadering te hou, 
en skriftelik toestem tot al die 
mosies wat by só vergadering ge-
neem moet word nie.

Spesiale vergadering
Alle vergaderings van lede wat 
nie algemene jaarvergaderings 
is nie, is spesiale vergaderings.

Spesiale vergaderings word be-
lê met 14 dae kennis en die skrif-
telike kennisgewing moet ’n 
agenda bevat.

Die agenda moet die sake wat 
by die vergadering hanteer gaan 
word bevestig, sowel as waaroor 
daar by die vergadering gestem 
gaan word. Dit moet ook die be-
woording bevat van die voorge-
stelde spesiale of eenparige reso-
lusie waaroor daar gestem gaan 
word.

Spesiale vergaderings mag 
ook, soos algemene jaarvergade-
rings, elektronies gehou word – 
onderhewig aan dieselfde beper-
kings van toeganklikheid, same-

spreking en identiteitsverifika-
sie. Trustees moet kennis neem 
dat kennisgewings van vergade-
rings waar spesiale of eenparige 
besluite geneem moet word, in-
gevolge art. 6(3) van die Be-
stuurswet per hand of per gere-
gistreerde pos afgelewer moet 
word. Dit mag bykomend hiertoe 
ook per e-pos afgelewer word.

Trusteevergadering
Enige trustee kan ’n trusteever-
gadering belê deur aan die ander 
trustees sewe dae kennis te gee.

Dit is egter moontlik om inge-
volge bestuursreël 11 aan trus-
tees korter kennis te gee indien 
dit nodig is.

Trustees mag ook besluit om 
hul vergaderings vir ’n tydperk 
vooruit te reël, byvoorbeeld vir 
die komende kalenderjaar. Ver-
gaderings mag per telefoon ge-
hou word of deur middel van ’n 
elektroniese stelsel, mits alle 
trustees toegang het daartoe, al-
mal tydens die vergadering met 
mekaar kan kommunikeer en 
die voorsitter die identiteit van 
alle deelnemers aan die vergade-
ring met redelike sekerheid kan 
verifieer.

Trustees moet ook notules hou 
van hul vergaderings en eie-
naars mag versoek dat hierdie 
notules aan hulle gegee word.

Dit is belangrik dat trustees en 
bestuursagente die Bestuurswet 
en reëls van die skema raadpleeg 
voor elke vergadering belê word, 
om te verseker dat hulle aan al 
die vereistes vir ’n wettige ver-
gadering voldoen.

Vergader áltyd volgens reëls

Huiskopers kan nou help om die 
land se ekonomie te laat herstel, 
meen eiendomskenners. 

Volgens Carl Coetzee, uitvoe-
rende hoof van die verbandma-
kelaar BetterBond, dra die resi-
densiële huismark meer as 
R191 miljard tot die land se eko-
nomiese groei by, waarvan 
R46 miljard daarvan direk aan 
die fiskus gaan. 

Om ’n huis te koop gaan dus 
oor baie meer as om ’n dak oor 
jou kop te kry, sê hy. “As jy ’n 
huis koop dra jy in der waarheid 
tot ons land se ekonomiese her-
stel en volhoubaarheid by.”

Volgens Statistieke Suid-Afri-
ka het ekonomiese aktiwiteit in 
die eiendomsbedryf teen ’n gean-
nualiseerde koers van 7,4% ge-
styg – grootliks gedryf deur eien-
domsdienste soos ’n styging in 
verbandregistrasies en die bank-
sektor. 

“Dít word ook in BetterBond 
se syfers weerspieël waar die vo-
lume verbandaansoeke in Mei 
vanjaar met 60% jaar op jaar ge-
styg het,” sê Coetzee luidens ’n 
verklaring. 

Daarbenewens het eiendom 
ook die grootste bydrae tot die 
land se bruto binnelandse pro-

duk in die eerste kwartaal van 
2021 gelewer. 

“Daar was ’n merkwaardige en 
onverwagse oplewing in ons 
huismark in die laaste paar 
maande, ondanks die vele finan-
siële uitdagings wat die pande-
mie meegebring het. 

“Die keuse om rentekoerse te 
verlaag – tot die laagste wat dit 
in die laaste 55 jaar was – het vir 
groter koperaktiwiteit gesorg,” 
verduidelik hy. 

Hierdie koperaktiwiteit was 
aanvanklik hoofsaaklik in die la-
er prysklasse soos eerstekopers 
die gunstige omstandighede be-

nut en die huismark betree het. 
“Ons ervaar egter nou ’n be-

stendige toename in verbandaan-
soeke oor die meeste prysklasse 
heen soos kopers besef dat die 
repokoers vir die afsienbare toe-
koms onder 4% gaan bly. Dit 
maak eiendom ’n baie aantrekli-
ke belegging.”

Die groei in die huismark op 
eie bodem is ook voordelig vir 
die Suid-Afrikaanse Inkomste-
diens, meen Coetzee. 

“Eiendomsbelasting maak ’n 
aansienlike bydrae tot die land 
se inkomste, sowel as ons ekono-
miese volhoubaarheid. Dít sluit 

alles in van die hereregte wat op 
eiendomme van meer as R1 mil-
joen betaalbaar is, sowel as sken-
kingsbelasting op erf-eiendom.

“Die pandemie en die reuse-
entstofprogram wat die land no-
dig het, plaas groter druk op die 
regering se inkomstestroom. Die 
eiendomsbedryf se bydrae hier-
toe is dus uiters belangrik,” ver-
duidelik Coetzee verder. 

Daarbenewens was die land se 
werkloosheidsyfer in Junie van-
jaar 32,6% – ’n rekord. ’n Groter 
vraag na eiendom kan help om 
broodnodige werk te skep, voeg 
Coetzee by. 

Kenner sê: ‘Koop eiendom en ondersteun SA se ekonomie’


