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           BYLAE A 

Skool se naam:  ________________________________________  Distrik:      

Prinsipaal:  _____________________________________________  Telefoonno.:      

Datum:  ____________________  

A  B. Skooladministrasie 

A1. Is die volgende registers in werking 

gestel: 

Van toepassing: 

Ja/Nee 

1 2 3 Kommentaar 

 1. Bateregister       

 2. Faktuurregister       

 3. Register vir vrywillige 

koshanteerders (VKH’e)  

      

 4. Register vir tuiniers       

A2. Vrywillige koshanteerders (VKH’e)         

 1. Is daar getekende kontrakte vir 

die VKH’e? 

      

 2. Word die bywoningsregister 

daagliks deur die VKH geteken? 

      

 3. Word die honorarium 

maandeliks aan die VKH’e 

betaal? 

      

 4. Word die WVF van die 

honorarium afgetrek? 
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 5. Word ŉ getekende rekord as 

bewys van betaling aan die 

VKH’e gehou? 

      

 6. Ontvang jy maandeliks jou 

honorarium? 

      

A3. Kombuistoerusting       

 1. Het die skool geld van die NSVP 

ontvang? 

      

 2. Word die geld vir die doel 

waarvoor dit bestem is, 

gebruik? 

      

 3. Is daar ŉ bewys dat dit 

aangekoop is (d.w.s., ŉ 

getekende faktuur of 

getekende afleweringsbewys)? 

      

A4. Tuiniers       

 1. Is daar getekende kontrakte vir 

die tuiniers? 

      

 2. Word die bywoningsregister 

daagliks deur die tuiniers 

geteken? 

      

 3. Word die toelae maandeliks 

aan die tuiniers betaal? 

      

 

 4. Word die WVF van die toelae 

afgetrek? 

      

 5. Word ŉ getekende rekord as 

bewys van betaling aan die 

tuiniers gehou? 

      

 6. Ontvang jy maandeliks jou 

toelae? 
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A5. Toerusting vir tuiniers       

 1. Het die skool geld van die 

NSVP ontvang? 

      

 2. Word die geld vir die doel 

waarvoor dit bestem is, 

gebruik? 

      

 3. Is daar ŉ bewys dat dit 

aangekoop is (d.w.s., ŉ 

getekende faktuur of 

getekende afleweringsbewys)? 

      

A6. NSVP-kompetisie       

 1. Het die skool aan die 

toekenning vir die beste skool 

se kompetisie deelgeneem? 

      

 2. Het die skool aan die 

kompetisie vir tuiniers 

deelgeneem? 

      

 3. Indien wel, lewer asseblief 

bewys van waarvoor die geld 

gebruik is. 

      

 

Kommentaar: 
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  Skoolstempel                      

     

      

NSVP se finansiële beampte:      

Prinsipaal:          


