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VOLMAGAANSTELLING
AFRIKAANSE TAAL- EN KULTUURVERENIGING
Ek, ________________________________van _____________________________ (adres), ’n lid van die ATKV,
ID-no. _______________________________, as verteenwoordiger van die ATKV-tak ______________
______________________________stel hiermee _________________________________________________
____________(volle naam) van _________________________________________________________(adres),
voor as gevolmagtigde. By gebrek aan beskikbaarheid van die voorgestelde gevolmagtigde, stel ek hiermee
_____________________________________(volle naam) van _______________________________________
___________ (adres), of indien geeneen van die voormelde, die voorsitter van die vergadering, aan as my
gevolmagtigde om namens my by die algemene jaarvergadering wat gehou word op Woensdag 19 Augustus 2020
of by enige vergadering daarvan, soos volg namens my te stem, of by gebrek aan sodanige aanduiding, na
goeddunke te stem:
BESLUITE
Besluit 1: Voorlegging van die voorsittersrede
Besluit 2: Voorlegging van die besturende direkteur van
ATKV-MSW
Besluit 3: Voorlegging van die besturende direkteur van
ATKV-SAKE
Besluit 4: Rakende die voorlegging van die finansiële jaarstate
van die ATKV-Groep vir die jaar geëindig op
29 Februarie 2020
Besluit 5: Rakende die aanstelling van die eksterne ouditeure
Besluit 6: Rakende verkiesing van nie-uitvoerende direkteure
Mnr. Pieter Geldenhuys (kundigheid op die terrein van
innovasie en tegnologie)
Prof. Susan Smith (kundigheid op die terrein van taal,
meertaligheid en die konteks van taalkwessies, nasionaal en
internasionaal)
Mnr. Brendan Paulse (kundigheid op die terrein van finansies)
Besluit 7: Rakende verkiesing van ouditkomiteelede
Besluit 8: Rakende verkiesing van lede-verteenwoordigers op
die nominasiekomitee:
(Stem vir drie (3) kandidate)
Abri Erasmus: Abri is ’n pastoor by Woord en Lig en dien
op verskeie uitvoerende komitees, onder meer by
SAKALK en GIPS. Hy is ook ’n bemarkingsbestuurder by
Africa Lime en komiteelid by ASPASA en IOQ. Abri is
ook komiteelid van die ekumeniese forum.
Johan Fourie: Johan is ’n jare lange lid van die ATKV en
het al voorheen op die nominasiekomitee gedien en
as takvoog opgetree. Hy ken die ATKV se manier van doen en
is ’n gesoute leier.
Michiel Jacobs: Michiel het grondige ervaring van
korporatiewe bestuur wat maak dat hy ’n hoogs
aangeskrewe kandidaat is.
Muriel Mapling: Sy is ’n pastoor, ’n verpleegkundige, het
voorheen op die dameskomitee gedien, sy is ’n takvoorsitter
vir meer as 12 jaar.
Pieter Möller: Pieter het grondige ervaring van
korporatiewe bestuur wat maak dat hy ’n hoogs
aangeskrewe kandidaat is.
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BESLUITE
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Frik Roets: Frik Roets het grondige ervaring van die
nominasiekomitee wat maak dat hy ’n hoogs
aangeskrewe kandidaat is.
Beatrix Venter: Beatrix is ’n ATKV-lid en dien op die
takbestuur sedert 2009. Sy was ook takvoorsitter in 2019 en
2020. Sy stig ses jeugtakke en is betrokke in die onderwys
(Afrikaans), asook by ATKV-Redenaars as organiseerder en
afrigter, kultuuraande en organiseerder van ATKV-Spelathon
Noord-Kaap in 2019. Onder haar leiding het die tak ook
taktoekennings ontvang.
Pienaar van Zyl: Die genomineerde was vir tien jaar voorsitter
van die Bielie Mielie Fees. Dus sal hy die ATKV-tak Reitz
voldoende verteenwoordig.
Besluit 9: Rakende bekragtiging van reglemente
Besluit 10: Rakende die verslag van die ouditkomitee
Besluit 11: Rakende die verslag van die sosiale-enetiekkomitee
Besluit 12: Rakende die verslag van die vergoedingskomitee
Besluit 13: Terugvoer op resolusies van 2019
Besluit 14.1: Mosie 1 – 2020
Besluit 14.2: Mosie 2 – 2020
Besluit 14.3: Mosie 3 – 2020
Besluit 14.4: Mosie 4 tot 8 – Dankmosies 2020
Besluit 15: Goedkeuring van die notule van die algemene
jaarvergadering 2019
Besluit 16: Goedkeuring van die mosie van
roubeklag (https://bit.ly/Roubeklag2020)
Spesiale besluit 1: Intergroeplenings
(dui opdrag aan gevolmagtigde aan met ’n kruisie in die betrokke ruimte)

Ek magtig ook my gevolmagtigde om na goeddunke namens my te stem of buite stemming te bly rakende enige
aangeleentheid buiten die bogenoemde wat tydens die vergadering ter stemming gebring mag word.
VERTEENWOORDIGER VAN ATKV-TAK
Geteken op hierdie _________________________ dag van ___________________ 2020.
Handtekening ______________________________

GEVOLMAGTIGDE
Geteken op hierdie _________________________ dag van ___________________ 2020.
Handtekening ______________________________
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VOLMAG – REËLS

1.

Die volgende bepalings geld ten opsigte van gevolmagtigdes:

1.1

’n lid van die maatskappy kan enige persoon ooreenkomstig die bepalings van die (AVO) (artikel 3 en
Skedule 2 Deel C) as ’n gevolmagtigde benoem om aan die algemene jaarvergadering van die maatskappy
deel te neem, daarop te praat en daarop te stem.

1.2

’n volmaginstrument moet op skrif, gedateer en deur die lid onderteken wees.

1.3

’n gevolmagtigde mag die gevolmagtigde se gesag om namens die lid op te tree aan ’n ander persoon
delegeer, onderhewig aan die beperking dat die sekundus van die tak aangewys is op die takvergadering
en die delegasie aanvaar.

1.4

’n afskrif van die instrument waarvolgens ’n gevolmagtigde benoem is, moet by die maatskappy afgelewer
word, of aan enige persoon namens die maatskappy, voordat die gevolmagtigde enige regte van die lid by
die algemene jaarvergadering uitoefen.

1.5

ongeag die formaat van die instrument wat gebruik word om die gevolmagtigde te benoem:

(i)

word die benoeming op enige tydstip opgeskort en in soverre die lid besluit om direk te handel en
persoonlik enige regte van die lid uit te oefen:
kan die benoeming herroep word, tensy die gevolmagtigde-benoeming uitdruklik anders bepaal: en
indien die benoeming herroep kan word, kan ’n lid die gevolmagtigde-benoeming herroep deur dit
skriftelik te kanselleer of ’n later onverenigbare benoeming van ’n gevolmagtigde te doen en ’n afskrif van
die herroepingsinstrument by die gevolmagtigde en die maatskappy af te lewer.

(ii)
(iii)

1.6

die gevolmagtigde is geregtig om enige stemreg van die lid sonder aanwysing uit te oefen of hom/haar
daarvan te weerhou om dit uit te oefen, behalwe in soverre die maatskappy se AVO of die instrument
waarvolgens die gevolmagtigde benoem is, anders bepaal.

2.

’n Lid se opdragte aan die gevolmagtigde moet aangedui word deur die invoeging van die toepaslike aantal
stemme wat deur die lid uitgeoefen kan word, in die toepaslike ruimte wat voorsien word. Versuiming om
dit na te kom, sal geag word die gevolmagtigde te magtig om op die algemene jaarvergadering na
goeddunke te stem ten opsigte van die lid se stemme wat op daardie vergadering uitgeoefen kan word.

3.

Volmagvorms moet gestuur word aan TMS by proxy@tmsmeetings.co.za ontvang te word teen nie later
nie as Vrydag 14 Augustus 2020 om 12:00.

Johan Schoeman
Surreylaan 348, Randburg, 2194
Posbus 4586, Randburg, 2125
Johanschoeman@atkv.org.za

