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Bylae A 

MEMORANDUM VAN OOREENKOMS (MvO) 

 

Aangegaan deur en tussen: 

 

DIE WES-KAAPSE REGERING (WKG) VIA DIE WES-KAAP ONDERWYSDEPARTEMENT (WKOD) 

 

 (Hierin verteenwoordig deur ……………………………………......... in sy/haar 

hoedanigheid as ……………………………………. en behoorlik gemagtig)  

 

Hierna verwys as “die DEPARTEMENT”) 

 

en 

 

 

……………………………………….……………………. 

 

ŉ behoorlik geregistreerde openbare skool of inrigting onder die vaandel van die WKOD 

(behoorlik verteenwoordig deur ………………………………………………….... in sy/haar 

hoedanigheid as ............................... ) 

 (Hierna verwys as “die SKOOL/INRIGTING”)  

 

 (gesamentlik genoem “die PARTYE”) 

 

waarna die PARTYE ŉ ooreenkoms bereik het en die DEPARTEMENT die fondse na die 

geregistreerde rekening van …………………………………………………, sal oordra in 

ooreenstemming met die goedgekeurde fondse vir die SKOOL/INRIGTING betreffende 

die PRESIDENSIËLE JEUGINDIENSNEMINGSINISIATIEFPROGRAM VIR BASIESE ONDERWYS – 

FASE II (“die Program”) vir die betaling van óf: 

 

a. Vergoedings aan onderwys- en skoolassistente; óf  

b. Salarisse van beheerliggaamposte.  
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Nou kom die PARTYE dus soos volg ooreen: 

Die DEPARTEMENT sal die betaling van die fondse in gedeeltes, deur middel van 'n 

oordragbetaling, voor die effektiewe betaaldatum van die skool se betaalstaat 

bewerkstellig, onderhewig aan die volgende bepalings en voorwaardes: 

 

1. Die SKOOL/INRIGTING bevestig hiermee dat dit volle verantwoordelikheid aanvaar vir 

die bestuur van die program vir die tydperk soos uiteengesit in die ooreenkoms tussen 

die PARTYE. 

 

2. Die betaling wat goedgekeur is vir die SKOOL/INRIGTING ten opsigte van die program, 

sal die volle en finale betaling aan SKOOL/INRIGTING wees. 

 

3. Die fondse mag slegs gebruik word vir die doel waarop ooreengekom is. 

 

4. Fondse sal oorgeplaas word na die aangewese rekening wat geopen is in die naam 

van die SKOOL/INRIGTING soos geregistreer by die WKOD. 

 

5. Indien enige van die fondse nie volgens die ooreenkoms gebruik word nie, nadat die 

fondse oorbetaal is, moet die betrokke fondse onmiddellik aan die DEPARTEMENT 

terugbetaal word. 

 

6. Betaalstate, insluitend personeelbetaalstate en bywoningsregisters moet vir 

ouditdoeleindes bewaar word. 

 

7. Die SKOOL/INRIGTING verleen gemagtigde amptenare van die WKR toegang tot sy 

finansiële rekords, deur middel van sy Inrigtingsontwikkelingsbeamptes, en hierdie 

amptenare sal geregtig wees om die SKOOL/INRIGTING se rekords by sy perseel te 

ondersoek, na redelike vooraf skriftelike kennisgewing van sy voornemens om dit te 

doen, verstrek is. 

 

8. Indien die SKOOL/INRIGTING enige of al die voorwaardes soos uiteengesit in hierdie 

ooreenkoms verbreek, en versuim om sodanige oortreding binne 30 dae na ontvangs 

van sodanige skriftelike kennisgewing van die DEPARTEMENT wat dit vereis om dit te 

doen, reg te stel, sal die DEPARTEMENT, sonder benadeling van enige ander 

regsmiddel wat volgens wet tot hom beskikbaar mag wees, geregtig wees om hierdie 

ooreenkoms te kanselleer en alle toegekende fondse met rente terug te eis. 

 

9. Hierdie MvO vorm die enigste ooreenkoms tussen die PARTYE betreffende die 

onderwerp daarvan en geen wysigings daaraan sal van enige krag wees of in werking 

tree tensy dit op skrif gestel is en deur beide PARTYE onderteken is nie. 

 

10. Indien daar bevind word dat enige van die klousules van hierdie ooreenkoms 

ongeldig of nie bindend is vir die PARTYE nie, sal sodanige bevinding nie die geldigheid 

van hierdie ooreenkoms beïnvloed nie en die PARTYE stem in om gebonde te wees 

deur die ander bepalings van die ooreenkoms. 
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Geteken te ……………………………. op hierdie ……… dag van ………………… 2021. 

 

 

 

 DIE DEPARTEMENT  

  (Hierin verteenwoordig deur 

…………………………………......... in sy/haar 

hoedanigheid as 

…………………………………............) 

AS GETUIE:  

 

1. ………………………………… 

 

2. ………………………………… 

 

 

Geteken te ……………………………. op hierdie ……… dag van ………………… 2021. 

 

 

 

 SKOOL/INRIGTING 

  (Hierin verteenwoordig deur 

…………………………………........ in sy/haar 

hoedanigheid as 

prinsipaal/bestuurder/behoorlik 

gemagtig) 

 

AS GETUIE:  

 

1. ………………………………… 

 

2. ………………………………… 

 

 

 


