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Die behoorlike finansiële be-
stuur van ’n deeltitelskema 
– of ’n skema met ’n huis-

eienaarsvereniging – bepaal nie 
slegs die sukses van ’n skema nie.

Dit dra ook by tot die algehele 
vrede onder die eienaars en verse-
ker uiteindelik dat daar tevreden-
heid is oor hul belegging.

Deursigtigheid en verantwoord-
baarheid gee aanleiding tot ver-
troue, akkurate boekhouding 
skep sekerheid, terwyl beplan-
ning tot besparing en ’n hoër ver-
dienste uit kapitaal lei.

Wat is die gevolge van swak fi-
nansiële bestuur en beplanning in 
’n deeltitelskema, en hoe kan dit 
voorkom word met trustees wat 
nie werklik opgelei is om die taak 
met kundigheid uit te voer nie? 

Só staan sake 
Trustees word daarmee getaak 
om die deeltitelskema in die beste 
belange van die eienaars te be-
stuur.

Swak finansiële bestuur veroor-
saak uit die aard van die saak 
wantroue en onsekerheid onder 
eienaars, wat op sy beurt weer tot 
konflik lei.

Verder lei dit ook tot die ver-
kwisting van geld en waarskynlik 
swak finansiële groei.

Daarbenewens kan swak finan-
siële bestuur ook die volgende 
veroorsaak: 

Onvoldoende geld:
’n Deeltitelskema se begroting is 
veronderstel om voorsiening te 
maak vir al die uitgawes wat daar 

uitgawes wat nie in die begroting 
vervat is nie, ten einde dit in die 
opeenvolgende begroting te ver-
vat;

) Woon ’n opleidingskursus by. 
Daar is ook ’n magdom inligting 
aanlyn beskikbaar. Gaan lees die 
Bestuurswet, reëls en rubrieke 
van ander bekende kundiges in 
die bedryf aanlyn;

) Stel ’n bekwame bestuursagent 
en/of ouditeur aan, maar neem 
steeds self verantwoordelikheid 
vir die uitgawes;

) Ondersoek navrae behoorlik en 
moenie skuil agter onkunde nie.

) Onthou dat jy die skema be-
stuur in die belang van eienaars 
en dat eienaars op algemene ver-

gaderings perke op trusteebe-
voegdhede mag plaas.

Trustees moenie hulle laat lei 
deur vorige praktyke indien hulle 
nie seker is dat daardie praktyke 
wel reëlmatig was nie.

Dit gebeur te veel dat trustees 
skuil agter die benadering: “Dit 
word nog altyd so gedoen.”

Doen navorsing, evalueer die 
feite onpartydig en verskaf die fi-
nansiële stabiliteit waarop ander 
goeie bestuurspraktyke kan 
steun.

) Malan is ’n prokureur verbonde 
aan Du Plessis Hofmeyr Malan 
Ing. in Somerset-Wes. Vir eiendoms-
verwante navrae of ander inligting 
oor die deeltitelbedryf, bel haar 
kantoor by 021 851 0359 of stuur 
’n e-pos met jou navraag na info@
dhmlaw.co.za.

Deeltitelskemas en finansiële bestuur:

Boublokke vir goeie bestuur
in die komende boekjaar verwag 
word.

Die begroting word deur die le-
de van die skema by die algemene 
jaarvergadering goedgekeur, en 
die trustees maak ná afloop van 
die algemene jaarvergadering ’n 
berekening van elke eienaar se 
bydrae op grond van sy/haar 
deelnemingskwota in die skema.

Elke eienaar se maandelikse 
bydrae of heffing word dan deur 
die trustees ingevorder en waar 
eienaars nie tydig betaal nie, of 
agterstallig raak, moet die trus-
tees stappe doen om die geld in te 
vorder. Sou betalings nie gereeld 
gemonitor en ingevorder word 
nie, sal die skema vinnig in ’n fi-
nansiële posisie beland waar uit-
gawes nie gedek kan word nie. 

Spesiale heffings: 
Daar is baie druk op trustees om 
die heffings jaarliks so laag as 
moontlik te 
hou – wat soms 
tot gevolg het 
dat nodige uit-
gawes (soos 
prokureurskos-
te, boekhou-uit-
gawes en die 
dienste van ’n 
meer ervare 
bestuursagent) 
agterweë bly 
en nie in die 
begroting inge-
sluit word nie.

Indien die 
jaarlikse begroting nie alle voor-
sienbare uitgawes insluit nie, 
gaan die trustees genoodsaak 
word om spesiale heffings in te 
stel.

Die jaarlikse bydraes van eie-
naars kan dan selfs hoër wees as 
wat dit sou wees indien daar net 
van die begin af doeltreffend be-
plan is. 

Konflik: 
Eienaars met ’n finansiële agter-
grond – of dié met ’n bietjie tyd op 
hul hande – tel gewoonlik moont-
like ongerymdhede op in die be-
steding en sal dit dan onder die 
aandag van die bestuursagent of 
trustees bring.

Hier moet trustees (en be-
stuursagente) kophou, want ’n 
verdedigende afjak van die inlig-
ting is definitief die verkeerde op-
trede in hierdie geval.

Ontvang die klagte as inligting 
van ’n eienaar wat die moeite ge-
doen het om hom- of haarself te 
vergewis van die fyner besonder-
hede van die deeltitelskema se fi-
nansies. Die eienaar het waar-
skynlik baie ure daaraan bestee 
en ken dalk die state beter as die 
trustees self.

Beoordeel dus die klagte op die 
meriete: Is die besteding reëlma-
tig en ooreenkomstig met die be-
groting, of is dit nie?

Indien dit onreëlmatig was, 
moet die trustees of bestuurs-
agent dit hanteer.

Indien dit nie was nie, stel die 
betrokke eienaar(s) in kennis en 
bevestig waarom die persoon se 
gevolgtrekking verkeerd was.

Die klaer 
word dikwels 
geviktimiseer 
deur trustees 
en afgemaak as 
kwaaddoeners. 
Dit veroorsaak 
’n sogenaamde 
ons-en-julle-
stryery tussen 
die eienaars en 
kweek afsydig-
heid.

Hierdie swak 
moreel trek dan 
deur na ander 

bestuursaspekte ook en word wei-
nig herstel. 

Praktiese wenke 
Trustees kan die volgende basiese 
stappe neem om hul deeltitelske-
ma se finansies meer doeltreffend 
te bestuur:
) Maak seker jy weet wat in die 
goedgekeurde begroting aangaan. 
Kry die kennisgewing van die vo-
rige vergadering en die notule 
waar die begroting goedgekeur is;

) Gaan die bankstate na en be-
vraagteken uitgawes waaroor jy 
nie seker is nie;

) Maak notas deur die jaar van 
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‘‘Swak finansiële 
bestuur veroorsaak 
uit die aard van die 
saak wantroue en 
onsekerheid onder 
eienaars, wat op sy 
beurt weer tot konflik 
lei.


