
Saamstaan tydens Covid in Die Riete - Dinsdag 8 September 2020 

Hierdie byeenkoms het gehandel oor die volgende sake: 

1. Terugvoer rondom Finansies, jaar tot op datum (1 Maart tot einde Augustus) 

2. 3-Kruis Deurry Basaar terugvoer 

Danie heet almal welkom en Schalk open met gebed. 

1. Terugvoer rondom Finansies 

Ons is geseënd om in hierdie tyd nog met die tipe finansies te kan sit. Daar is dinge wat druk en baie werk, maar daar 

is baie ander gemeentes wat dit swaarder as ons het. Hy bedank Janice vir haar en die Projekte Span se tyd en inset 

met die projekte. Daarsonder sou ons gemeente se finansies nie so goed gelyk het nie. 

 

Hierdie is ons finansiële ontleding tot op einde Augustus 2020. Dit is baie oorhoofs en daar is baie informasie agter 

dit en indien jy meer wil weet, is jy welkom om met Danie in die verband in kontak te tree. Danie gee ‘n vinnige 

oorsig hieroor. 

* Die 10de Maand projek beloof om binnekort afgeskop te word, sodra ds. Johan weer tuis is, sal hy en Henriette 

hieraan aandag gee. 

* Vanaf Mei het ons ‘n 6 maande paaiement vakansie op ons verbandlening geneem. Ons het besluit om liewers 

hierdie opsie te neem omrede ons onseker was van wat ons toekoms ingehou het. Dit plaas egter nie so ‘n groot 

addisionele finansiële las op die gemeente nie. Die maandelikse premie betalings sal weer op 1 November 2020 

hervat word. 



 

 

* Vanaf Mei is daar ‘n geleidelike opwaartse kurwe wat inkomstes betref vergeleke met die vorige maand. Die groot 

ding is die uitverhuringsinkomste wat taamlik afgeneem het. Ons is baie dankbaar vir RAIN se toring op die perseel 

wat ‘n addisionele R 5 500 ‘n maand inbring.Ons is ook dankbaar vir die VGK wat elke maand nog hulle huur betaal. 

Sonder die addisionele inkomstes sou ons finansies heelwat anders gelyk het. 

* Ons vra dat die gemeente ons tweede en derde rondte Deurry Basaar-geleenthede sal so wyd moontlik bemark. 



 

* Die grootste uitgawe die afgelope tyd was die jaarlikse versekeringspremie wat afgegaan het asook die blinders se 

installasie (die inkomste is vanuit die Blikkie-projek verkry). Die res van die uitgawes is taamlik staties. 

* Danie en Henriette is besig om met Litia Joubert se hulp navraag te doen rondom die Munisipaliteit Rekening wat 

nie klop nie. Volgens Henriette se kennis, skuld hulle ons nie geld nie en hulle het vir ons krediete gegee die afgelope 

maand(e). 

2. Basaar terugvoer 

Janice is aangenaam verras met die inkomste van die 3-Kruis Deurry Basaar omrede dit in ‘n heel ander formaat 

plaas moes vind hierdie keer weens die beperkings wat ons tans beleef. Sy het taamlik eposse ontvang rondom 

terugvoer na die basaar en sal nog daarna kyk en ‘n opsomming e-pos aan die Projekte-span. Daar is ’n algemene 

gevoel dat die tydsberekening asook die verspreiding oor 3 geleenthede baie goed beplan is. 

 

Hierdie was vir haar ‘n “eye-opener” oor hoe mens met bietjie buite die boks dink, steeds goeie resultate kan kry. 

Die reël en uitvoer van die basaar het met die hulp van ‘n groot span mense plaasgevind en Janice is dankbaar vir 



elkeen se insette. Sy is dankbaar vir mense wat betrokke geraak het wat voorheen nie deel geneem was van die  

Basaar organiseerders nie.  

Punte om uit te lig: 

 Die feit dat verskillende kos op verskillende dae verkoop word, help dat meer mense van die beskikbare kos 

koop; 

 Die vooraf bestellings het baie goed verloop – dit het gesorg vir beter beplanning vir die stalletjie eienaars;  

 Daar was baie skenkings wat ingekom het wat die inkomste hoër gemaak het. Janice wil ook klem lê daarop 

dat indien ‘n stalletjie eienaar nodig het om terug te eis na afloop van die basaar, hulle die strokies kan 

indien. Ons wil nie hê dat iemand in die toekoms nie help nie omdat hulle finansieël nie kan bydra nie. Nadat 

ons na die uitgawes van elke stalletjie eienaar gekyk het, sal kan ons sien hoeveel skenkingsgeld regtig 

ingekom het: 

 Die fakture wat uitgereik is, was baie professioneel en het ook baie verwarring en geskarrel na kleingeld by 

elke stalletjie uitgeskakel; 

 Die feit dat die finansies by Henriette hanteer is, het baie van die stres by die stalletjies weggeneem; 

 Die kopers het ook beter beheer gehad oor hulle eie totale bedrag; 

 Die atmosfeer was baie rustig en alles was deurentyd onder beheer: 

 Die COVID regulasies was goed hanteer, ons het net gesukkel met die 2 hekke wat oop was – sommige 

mense het ingekom by die uitgang hek, maar gelukkig het Santie, Erika en Henriette Notnagel deur die 

stalletjies geloop en die mense wat by daardie hek ingekom het voorgekeer en hulle “sceening” gedoen. 

Danie bedank almal vir hulle tyd en sluit die vergadering af. 

 

 

 


