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1.  TOTSTANDKOMING KRAGTENS WET  

1.1  Die Negester Landgoed Onrusr iv ier Huiseienaarsvereniging i s  

kragtens art ikel  29 van die Ordonnansie op 

Grondgebruikbeplanning No 15 van 1985 as ’n eienaarsvereniging 

gekonst i tueer, ooreenkomst ig die voorwaardes opgelê deur die 

Overst rand Munis ipal i tei t  tydens die goedkeuring van die 

onderverdel ing van erf  5455 Onrust r iv ier  en wat gelyktydig met die 

registrasie in die aktekantoor van die eerste van die erwe in  die 

ontwikkel ing tot  stand gekom het.  

1.2  Dit word geboekstaaf dat die Ordonnansie op 

Grondgebruikbeplanning herroep en vervang i s deur die Wet op 

Wes-Kaapse Grondgebruikbeplanning, 3 van 2014, gelees saam 

met art ikel  31 van die Overst rand Munis ipal i tei t  Verordening op 

Munis ipale Grondgebruikbeplanning,  2015.  

2.  VERTOLKING  

In hierdie grondwet:  

2.1  het die volgende woorde die betekenisse wat hierna aan hul le 

toegewys word,  tensy die konteks anders vereis:  

2.1.1  “ontwikkel ingsreëls” is  die ontwikkel ingsreëls ,  soos by die 

Raad ingedien,  om al le aspekte van ontwerp en 

landskapering van enige ontwikkel ing op die grond te 

beheer, soos van tyd tot  tyd ingevolge hierdie grondwet 

gewysig;  

2.1.2  “Vereniging” i s  d ie Negester  Landgoed Onrusr iv ier  

Huiseienaarsvereniging, ook algemeen na verwys as die 

Negester Onrusr iv ier -Suid Huiseienaarsvereniging;  

2.1.3  “regspersoon” is  die Negester  Landgoed Onrusr iv ier  

deelt i tel skema SS 112/2015, geleë op erf  5543;  

2.1.4  “gemeenskapl ike areas”  i s  die volgende:  

2.1.4.1  al die pr ivaat paaie en padreserwe-areas in  die 

ontwikkel ing;  

2.1.4.2  al die pr ivaat oopruimtes in die ontwikkel ing;  

2.1.4.3  al die gemeenskapl ike geriewe, dienste en 

fasi l i teite in  die ontwikkel ing; en  
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2.1.4.4  enige ander area/s en/of fasi l i teite wat die Raad 

van Trustees van tyd tot tyd as gemeenskapl ike 

areas aanwys;  

2.1.5  “Raad”  i s  die Overst rand Munis ipal i teit  of sy  opvolger/s in  

t i tel ;  

2.1.6  “ontwikkel ing”  i s  die ontwikkel ing wat op die grond gevest ig 

i s  met die uits lui t l ike doel om ’n leefsty l landgoed vi r  mense 

ouer as 50 jaar te wees;  

2.1.7  “erwe” of “enkel woonerwe”  i s  die erwe in die ontwikkel ing, 

en  “er f”  of  “enkel woonerf”  i s  enigeen van hul le ;  

2.1.8  “grond”  i s  enige grond voortsprui tend uit die onderverdel ing 

van erf 5455 Onrust r iv ier in d ie Overst rand Munis ipal i tei t ,  

afdel ing Caledon, Provinsie Wes-Kaap, welke grond erf  5543 

insluit ;  

2.1.9  “l id”  i s  ’n l id van die Vereniging;  

2.1.10  “reëls”  i s  die reëls wat met die bestuur van die ontwikkel ing 

verband hou en wat die Raad van Trustees van tyd tot tyd 

ingevolge klousule 11 neer lê;  

2.1.11  “deelt i teleenheid”  i s  ’n pr imêre gedeelte in die Negester  

Landgoed Onrusr iv ier deelt i tel skema SS 112/2015, ontwerp 

om gebruik te word vi r  mensl ike bewoning as ’n woning,  

maar s lui t  ’n nutsgedeelte uit  wat bedoel i s  om as ’n 

bykomstigheid tot ’n pr imêre gedeelte gebruik te word,  

byvoorbeeld ’n badkamer,  toi let ,  s toorkamer,  werkswinkel ,  

skuur ,  werkerswoonplek, parkeergarage, parkeerplek, of  

enige ander nutsgebied;  

2.1.12  “spesiale beslu it”  i s  ’n beslui t :  

2.1.12.1  wat aangeneem is deur ten minste 75% van die 

aantal  lede van d ie Vereniging wat teenwoordig 

of by ’n behoorl ik  gekonst i tueerde algemene 

vergadering verteenwoordig i s;  of  

2.1.12.2  wat ten minste 75% van al le lede van die 

Vereniging skr i ftel ik goedgekeur het.  

2.2  waar die Vereniging se toestemming of goedkeuring vi r  ’n  handel ing 

deur ’n l id vereis  word, moet die Raad van Trustees sodanige 

toestemming of goedkeur ing skr i f tel ik  en behoorl ik magtig en gee 

voor die l id optree;  
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2.3  i s  ’n  verwysing na “hierdie grondwet” kol lekt ief  hierdie grondwet,  die  

ontwikkel ingsreëls  en al le r eëls  van die Vereniging wat van tyd tot  

tyd afgedwing word.  

3.  DOEL WAT DIE HOOFBESIGHEID BESKRYF  

Die hoofbes igheid van die Vereniging i s  die bevordering,  ui tbouing en 

beskerming van die gemeenskapl ike belange van die lede van die 

Vereniging van tyd tot  tyd en beheer oor  en instandhouding van die 

gemeenskapl ike areas.  

4.  HOOFDOELSTELL INGS  

Die hoofdoelstel l ings van die Vereniging i s:  

4.1  die beheer oor  en instandhouding van:  

4.1.1  al die gemeenskapl ike geriewe, dienste en fasi l i tei te in die 

ontwikkel ing;  

4.1.2  al die gemeenskapl i ke areas en pr ivaat paaie;  

4.1.3  al die dienste,  gemeenskapl ike landskapering, besproei ing 

en geriewe in die gemeenskapl ike areas en;  

4.1.4  al die ander gemeenskapl ike areas, ger iewe, dienste en/of 

fasi l i teite wat die Raad van Trustees van tyd tot tyd as 

sodanig aanwys;  

4.2  beheer oor die nakoming en afdwinging van die ontwikkel ingsreëls ;  

4.3  die bevordering,  ontwikkel ing en beskerming van die 

gemeenskapl ike belange van die lede in  die algemeen;  

4.4  om eiendomsreg te neem van die gemeenskapl ike areas gelyktydig 

met die eerste afsonderl ike registrasie van ’n erf  of  

deelt i teleenheid;  

4.5  om diensooreenkomste met die Raad of enige ander owerheid of 

verskaffer  van dienste ten opsigte van die voorsiening van 

gemeenskapl ike geriewe, dienste en fasi l i tei te in die ontwikkel ing 

te s lui t ;  en 

4.6  om al  die funksies en magte van die Negester  Landgoed Onrusr iv ier  

se deelt i tel skema te verr ig en ui t  te oefen wat ingevolge i tem (4)  

van Regulasie 6 kragtens die Wet op die Bestuur  van 

Deelt i tel skemas, 2011 aan die Vereniging toegeken en deur hom 

aanvaar is .  
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5.  FINANSIËLE JAAREINDE  

Die f inans iële jaareinde van die Vereniging i s  die laaste dag van 

Februar ie elke jaar of sodanige ander datum waarop die lede van tyd tot 

tyd besluit .  

6.  LIDMAATSKAP VAN DIE VERENIGING  

6.1  Lidmaatskap van die Vereniging is  verpl igtend vi r  elke 

geregist reerde eienaar van ’n enkel woonerf en elke 

geregist reerde eienaar van ’n deelt i teleenheid in die ontwikkel ing.  

6.2  Sodanige l idmaatskap begin gelyktydig met die registrasie van 

sodanige enkel  woonerf of deelt i teleenheid in die naa m van die 

oordragnemer in  die aktekantoor.  

6.3  ’n E ienaar/l id kan jonger as 50 jaar of  ’n regsenti tei t  wees,  maar  

ten minste een persoon wat ’n eiendom op ’n enkel woonerf of ’n 

deelt i teleenheid in die ontwikkel ing permanent bewoon, moet ouer 

as 50 jaar wees.  

6.4  Wanneer ’n l id nie meer die geregistreerde eienaar van ’n enkel 

woonerf  of deelt i teleenheid i s n ie,  i s  hy of  sy outomaties nie meer 

’n l id van die Vereniging nie.  

6.5  Die regte en verpl igt inge van ’n l id i s  n ie oordraagbaar nie en elke 

l id moet:  

6.5.1  na die beste van so ’n l id se vermoë die doelstel l ings en 

belange van die Vereniging bevorder;  en  

6.5.2  al le reëls  en ontwikkel ingsreëls nakom wat die Vereniging of  

die Raad van Trustees van tyd tot tyd neerlê.  

6.6  ’n Lid i s  n ie geregtig om ’n enkel woonerf of ’n deelt i teleenheid te 

verkoop of  oor  te dra tensy so ’n l id eers  ’n Ui tk lar ingsert i f ikaat van 

die Vereniging verkry het nie,  welke toestemming s legs gegee sal  

word nadat:  

6.6.1  so ’n l id:  

6.6.1.1  al le heff ings,  boetes en/of enige ander bedrae 

ten opsigte van so ’n enkel w oonerf of  

deelt i teleenheid betaal het wat hy of sy soos op 

die oordragdatum of sess ie (na gelang van die 

geval) aan die Vereniging verskuldig i s;  

6.6.1.2  al sy  of  haar verpl igt inge ingevolge hierdie 

grondwet nagekom het; en  
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6.6.2  die koper,  oordragnemer of  sess ionari s  ( na gelang van die 

geval) van so ’n enkel woonerf of deelt i teleenheid:  

6.6.2.1  skr i ftel ik  instem om ’n l id van die Vereniging te 

word;  

6.6.2.2  skr i ftel ik  instem om die bepal ings van hierdie 

grondwet na te kom; en  

6.6.2.3  die aanslui t ingsheff ing ingevolge klousule 7.7 aan 

die Vereniging betaal het.  

6.7  Geen l id wat om welke rede ook al  ophou om ’n l id van die 

Vereniging te wees het enige aanspraak op of belang in die fondse 

of  ander eiendom van die Vereniging nie,  maar hierdie k lousule i s  

sonder benadel ing van die Vereniging se regte om van so ’n l id of  

sy of  haar boedel enige agterstal l ige bedrae of  ledegelde of ander 

bedrae te eis wat hy of sy  ten tye van die beëindiging van sy  of  

haar l idmaatskap aan die Vereniging verskuldig i s .  

6.8  ’n Lid moet al le geboue en/of strukture van wel ke aard ook al  op 

sy of haar enkel woonerf of in ’n deelt i teleenheid in  die 

ontwikkel ing in ooreenstemming met en soos deur die 

Ontwikkel ingsreëls voorgeskryf in ’n goeie toestand hou.  Hierdie 

instandhouding s lui t  die verf van die bui tekant van al le geboue  

en/of st rukture van welke aard ook al  in .  

6.9  Indien ’n l id,  ondanks die Raad van Trustees se skr i f tel ike 

aanmaning, weier of nalaat om al le geboue en/of st rukture van 

welke aard ook al  op sy of haar enkel woonerf of in  ’n 

deelt i teleenheid te herstel  of in st and te hou soos deur hierdie 

subklousule vereis ,  moet die Raad van Trustees die l id se versuim 

regstel  deur ’n onafhankl ike kundige se mening rakende die nodige 

herstelwerk of instandhouding in  te win en dienooreenkomstig reg 

te stel  en die redel ike koste daaraan verbonde van daardie l id te 

verhaal ;  met dien verstande dat geen aanmaning of  kennisgewing 

in ’n noodgeval aan die betrokke l id gegee hoef te word nie.  

6.10  Indien ’n l id versk i l  van die Raad van Trustees se eis  om enige 

geboue en/of strukture van enige aard hoegenaamd op sy of haar 

enkel  woonerf  of in  ’n deelt i teleenheid te herstel  of in stand te hou,  

kan so ’n l id die dispuut ingevolge klousule 29.1 hieronde r  v i r  

arbit rasie verwys.  

7.  HEFFINGS DEUR DIE LEDE BETAALBAAR  

7.1  Die Raad van Trustees sal  van tyd tot  tyd heff ings aan die lede oplê 

ten einde al  die uitgawes te dek wat die Vereniging aangegaan 
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het of  wat die Raad van Trustees redel ikerwys verwag die  

Vereniging sal  aangaan ten opsigte van:  

7.1.1  instandhouding,  herstelwerk,  verbeter ing en goeie 

instandhouding van die gemeenskapl ike areas inslui tend in  

die besonder landskapering, al le dorpsgebieddienste, die 

r ioolnetwerk, sekur i tei tstel sels  en instandhouding van 

infrastruktuur  in die ontwikkel ing;  en/of  

7.1.2  die betal ing van al le belast ings en ander koste wat die 

Vereniging moet betaal met betrekking tot  die  

gemeenskapl ike areas,  indien enige,  en/of vi r  dienste aan 

hom gelewer,  en/of  

7.1.3  die betal ing van al le nodige uitgawes of  wat redel ikerwys 

aangegaan is  ten opsigte van gemeenskapl ike geriewe, 

dienste en fasi l i teite in die ontwikkel ing, en/of  

7.1.4  die betal ing van al le ander nodige uitgawes of wat 

redel ikerwys ten opsigte van die bestuur  en beheer van die 

Vereniging en die gemeenskapl ike areas  aangegaan i s .  

7.2  Die Raad van Trustees moet die bedrag beraam wat deur die 

Vereniging vereis  word om die ui tgawes gedurende elke f inansiële 

jaar te dek,  tesame met sodanige geraamde tekort  ( indien enige)  

wat uit  die voorafgaande jaar voortspruit ,  en ’n heff ing wat so na 

as wat redel ikerwys prakties aan so ’n geraamde bedrag is ,  op die 

lede lê.  Die Raad van Trustees kan ’n bedrag by sodanige heff ings 

ins lui t ,  wat in  reserwe gehou word om te voldoen aan verwagte 

toekomstige besteding wat nie van ’n  jaar l ikse aard i s n ie.  

7.3  Die lede moet elke sodanige heff ing voorui t op die eerste dag van 

ieder en elke daaropvolgende maand van so ’n f inansiële jaar in  

gelyke maandel ikse paaiemente betaal.  

7.4  Die Raad van Trustees kan van tyd tot  tyd spesiale heff ings tot  ’n  

maksimum van een maand se heff ing van ’n erf of deelt i teleenheid 

vir  die spesi f ieke jaar waarin die spesiale heff ing opgelê staan te 

word op die lede oplê ten opsigte van al  sodanige ui tgawes wat in  

k lousule 7.1 genoem word (wat nie by enig e raming ingevolge 

klousule 7.2 ingeslui t  i s  n ie),  en sodanige heff ings kan in totaal of  

deur sodanige paaiemente en op sodanige tyd of tye betaal word 

as wat die Raad van Trustees goeddink.  

7.5  Enige bedrag wat ’n l id by wyse van ’n heff ing verskuldig is ,  i s  ’n  

skuld wat deur so ’n l id aan die Vereniging verskuldig i s .  ’n Lid se 

verpl igt ing om ’n heff ing te betaal,  eindig wanneer so ’n l id nie 

meer ’n l id van die Vereniging i s n ie,  sonder benadel ing van die 

Vereniging se reg om agterstal l ige heff ings te verhaa l.  Geen 
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heff ings wat ’n l id betaal het,  i s  onder enige omstandighede deur  

die Vereniging terugbetaalbaar wanneer so ’n l id nie meer ’n l id i s  

nie.  

7.6  Geen l id i s  geregtig op enige van die voorregte van l idmaatskap, 

stemming by enige vergadering ingeslui t ,  ten sy en totdat so ’n l id 

elke heff ing,  strafbedrag en/of ander bedrae ( indien enige) betaal  

het wat so ’n l id aan die Vereniging verskuldig i s  en wat betaalbaar 

i s  n ie.  

7.7  Wanneer ’n l id sy  of  haar enkel  woonerf of deelt i teleenheid 

verkoop of oordra,  sal  daar van die koper, oordragnemer of  

sessionari s  (na gelang van die geval) van so ’n enkel  woonerf  of  

deelt i teleenheid vereis word om ’n aanslui t ingsheff ing 

gelykstaande aan 1% van die koopprys (BTW ui tgeslui t ,  indien 

enige) waarteen die verkopende l id sy  of  haar  enkel  woonerf  of  

deelt i teleenheid verkoop het,  of sodanige ander persentasie as 

waaroor die lede van tyd tot  tyd deur spesiale besluit  ooreengekom 

het, aan die Vereniging te betaal .  Hierdie k lousule i s  n ie van 

toepassing indien ’n eiendom by wyse van ’n n alatenskap of die  

ontbinding van enige t ipe t rust verkry  is  n ie.  

7.8  Die aanslui t ingsheff ing wat die koper,  oordragnemer of  sess ionari s  

(na gelang van die geval)  van ’n enkel woonerf  of deelt i teleenheid 

ingevolge klousule 7.7 moet betaal ,  i s  verskuldig en beta albaar by  

registrasie van oordrag van die verkopende l id se enkel  woonerf  of  

deelt i teleenheid in die betrokke koper se naam en sal  in die 

Vereniging se reserwefondse gehou word om verwagte 

toekomstige ui tgawes wat nie van ’n jaarl ikse aard is  n ie te betaal .  

7.9  Die Raad van Trustees kan binne enige f inansiële jaar ui tgawes 

magtig waarvoor nie in die Vereniging se reserwefondse begroot is  

nie,  onderworpe daaraan dat sodanige ui tgawes nie ’n maksimum 

van 15% van die Vereniging se goedgekeurde inkomste vi r  so ’n 

f inansiële jaar oorskry nie ; met dien verstande dat:  

7.9.1  geen sodanige onbegrote ui tgawes aangegaan mag word 

totdat al le lede van die Vereniging minstens 7 (sewe) 

kalenderdae skr i f tel ike kennisgewing gegee is  van die 

voorneme om sodanige ui tgawes aan te gaan nie; en  

7.9.2  indien meer as 35 lede gedurende hierdie 7 (sewe) 

kalenderdag-kennisgewingstydperk skr i f tel ik  teen die 

versoek beswaar maak,  die Raad van Trustees nie die 

onbegrote uitgawes mag aangaan nie,  tensy di t met ’n 

spesiale besluit  op 'n  algemene vergadering aanvaar word.  



 

  

Negester Onrus River   - 8 - 

 

8.  VERANTWOORDELIKHEID VIR DIE GEMEENSKAPLIKE AREAS  

Die Vereniging erken dat die Raad nie vi r  die versorging,  herstelwerk,  

instandhouding,  skoonmaak,  onderhoud, verbeter ing van en behoorl ike 

beheer oor  die gemeenskapl ike areas,  al le dienste daarop en enige 

st ruktuur of ding wat daarop opgerig word of daarin vervat is  

verantwoordel ik i s  n ie, maar dat die Vereniging ui ts lui t l ik  verantwoordel ik  

i s .  

9.  ONTWIKKELINGSREËLS  

9.1  Alle geboue en ander strukture in die ontwikkel ing is aan die 

bepal ings  van die ontwikkel ingsreëls  onderhewig en moet daaraan 

voldoen.  

9.2  ’n Lid i s  n ie sonder die Raad van Trustees se vooraf verkreë 

skr i ftel ike goedkeuring en sonder die versekering van streng 

nakoming van die ontwikkel ingsreëls  geregtig om:  

9.2.1  enige nuwe geboue en/of strukture van welke aard ook al  

op ’n enkel woonerf  of  in  ’n deelt i teleenheid in  die 

ontwikkel ing op te r ig nie;  

9.2.2  enige veranderings of  verbouings aan bestaande geboue 

en/of strukture,  ins lui tend veranderings aan die eksterne 

kleurskema, op ’n enkel woonerf  of  in  ’n deelt i teleenheid in  

die ontwikkel ing,  aan te br ing of te doen nie.  

9.3  Die goedkeuring van die Raad van Trustees soos beoog in k lousule 

9.2 hierbo sal  s legs gegee word:  

9.3.1  nadat gedetai l leerde planne van die voorgenome werk 

ingedien i s by die Raad van Trustees of  enige ander 

bevoegde persoon/persone soos van tyd tot  tyd deur die 

Raad van Trustees benoem;  

9.3.2  indien die Raad van Trustees of  sy  genomineerde/s tevrede 

is dat die voorgenome werk in ooreenstemming met die 

ontwikkel ingsreëls  i s ;  

9.3.3  indien die l id enige koste,  ins luitend die koste van die Raad 

van Trustees of sy  genomineerde/s,  wat in  die verkryging van 

hierdie goedkeuring aangegaan i s,  betaal het;  en  
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9.3.4  indien die l id ’n bepaalde bedrag wat die Raad van Trustees 

van tyd tot tyd na sy ui ts lui t l ike goeddunke kan bepaal, as 

deposito betaal  het as sekur i tei t  v i r  enige skade aan enige 

van die gemeenskapl ike areas,  welke bedrag die Raad van 

Trustees in trust sal  hou onderhewig aan die bepal ings van 

klousule 10 hieronder.  

9.4  Die bepal ings van k lousule 9.3 mag ni e vertolk  word as sou dit  

afbreuk doen aan die ui ts lui t l ike en f inale verantwoordel ikheid van 

die Raad om bouplanne goed of af  te keur  nie.  

9.5  Onderhewig aan die beperkings opgelê of  voorskr i fte gegee op 'n  

algemene vergadering van die Vereniging, en onderhew ig aan die 

skr i ftel ike goedkeuring van die Raad, kan die Raad van Trustees 

van tyd tot tyd die bepal ings van die ontwikkel ingsreëls  wysig, 

ui tbrei ,  vervang of toevoegings daaraan maak.  Enige sodanige 

wysiging, ui tbreiding,  vervanging of toevoeging i s onder hewig aan 

’n beslui t  geneem deur die t rustees wat nie minder nie as 75% van 

die totale stemreg van die trustees hou.  

9.6  Indien enige van die bepal ings van die ontwikkel ingsreëls gewysig, 

ui tgebrei ,  vervang of daaraan toegevoeg word,  moet die Raad 

van Trustees  onmiddel l ik  skr i ftel ike kennis  van sodanige wysig ing,  

ui tbreiding,  vervanging of  byvoeging aan al le lede gee.  

10.  DEPOSITO VIR SKADE  

10.1  Elke l id moet, wanneer gedetai l leerde planne vi r  die oprigt ing van 

’n gebou en/of verbeter ings of  aanbouings aan bestaande 

verbeter ings in die ontwikkel ing ingevolge klousule 9.3.1 hierbo by 

die Raad van Trustees ter goedkeur ing ingedien word,  ’n  

depositobedrag wat van tyd tot tyd deur die Raad van Trustees 

bepaal word, aan die Raad van Trustees betaal,  welke bedrag deur 

die Raad van Trustees in  trust gehou sal  word totdat die l id en/of 

sy kontrakteurs van sodanige werk dit vol tooi het en die rente op 

die deposi to val  die l id toe.  

10.2  Na vol tooi ing van al le sodanige bouwerk en ander aktiwi tei te,  

moet die Raad van Trustees, indien hy t evrede i s  dat geen skade 

deur die l id of enige van sy kontrakteurs aan die gemeenskapl ike 

areas en/of gelandskapeerde areas in  die ontwikkel ing aanger ig is  

n ie en dat die werk ooreenkomstig behoor l ik goedgekeurde planne 

en die ontwikkel ingsreëls verr ig i s ,  die boudeposito aan die l id 

terugbetaal,  u its lui tend enige rente daarop wat die l id sal  toeval .  
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10.3  Indien enige gelandskapeerde area en/of die gemeenskapl ike 

areas skade het vanweë sodanige werk, moet die l id binne 15 

(vyft ien)  dae nadat die Raad van Trustees hom of haar skr i ftel ik  

versoek het om di t  te doen, die skade tot bevrediging van die Raad 

van Trustees regstel ,  by gebreke waarvan die Raad van Trustees die 

reg het om ’n onafhankl ike kontrakteur  of kontrakteurs  aan te stel  

om die skade te herstel  en om die bedrag wat as ’n boudeposito 

aan die Raad van Trustees betaal  i s ,  te gebruik  om al le koste van 

sodanige herstelwerk te betaal.  Indien die bedrag wat as ’n  

boudeposito aan die Raad van Trustees van die Vereniging betaal  

i s ,  n ie genoeg i s  om die koste van sodanige herstelwerk te betaal 

nie, het die Raad van Trustees die reg om die tekort van die l id te 

verhaal .  

10.4  Die Raad van Trustees het die reg om:  

10.4.1  sodanige optrede te volg as wat nodig is om die 

doelstel l ings hier in  verklaar of  geïmpl iseer  te bereik , welke 

optrede onder andere die bestudering en onderskrywing 

van die tersaakl ike bouplanne wat vi r  enige konstruksiewerk, 

opknapping en/of verbouings in die ontwikkel ing nodig is ,  

ins luit ;  en 

10.4.2  sodanige kundiges aan te stel  as wat nodig i s om die 

tersaakl ike planne waarna hier in verwys word noukeurig na 

te gaan en ’n nagaanfooi  vi r  die dienste van sodanige 

kundiges aan lede op te lê.  

11.  HUISREËLS  

11.1  Onderhewig aan enige beperkings wat opgelê is of voorskr i f te wat 

op 'n  algemene vergadering van die Vereniging  gegee word en 

onderhewig aan die voorwaardes wat deur die Raad ten opsigte 

van die hersonering en onderverdel ing van die grond gestel  word,  

kan die Raad van Trustees (maar i s  n ie verpl ig nie) van tyd tot  tyd:  

11.1.1  reëls neerlê, wysig, aanvul ,  vervang of byvoeg  wat onder 

andere die volgende reguleer:  

11.1.1.1  die bestuur en beheer van die ontwikkel ing;  

11.1.1.2  die gebruik ,  okkupasie en genot van die 

gemeenskapl ike areas;  
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11.1.1.3  die eksterne voorkoms en die instandhouding van 

die gemeenskapl ike areas en die geboue of  

ander verbeter ings wat daarop aangebr ing i s;  

11.1.1.4  die oprigt ing van enige geboue en/of st rukture 

van welke aard ook al ,  en die verbouing,  

modif i ser ing en opknapping van sodanige 

geboue en/of st rukture op die gemeenskapl ike 

areas;  

11.1.1.5  die uitbouing en bevordering van enige van die 

Vereniging se doelwitte;  

11.1.1.6  die bevordering en beskerming van lede se 

belange;  

11.1.1.7  die hou van vergaderings van die Raad van 

Trustees en algemene vergaderings; en  

11.1.1.8  die Vereniging se aktiwi tei te in die algemeen.  

11.1.2  ’n ooreenkoms/te ter  reguler ing van die aangeleenthede in 

k lousule 11.1.1 uiteengesit  en enige ander gepaardgaande 

aangeleenthede met die Raad of enige ander owerheid of  

verskaffer  van dienste s lui t .  

11.2  Enige wysiging aan, ui tbreiding van,  vervanging van of  toevoeging 

tot die reëls i s  onderhewig aan ’n besluit  geneem deur die trustees 

wat nie minder nie as 75% van die totale stemreg van die t rustees  

hou. Indien enige van die bepal ings van die reëls gewysig, 

ui tgebrei ,  vervang of daaraan toegevoeg word,  moet die Raad 

van Trustees onmiddel l ik  skr i ftel ike kennis  van sodanige wysig ing,  

ui tbreiding,  vervanging of  byvoeging aan al le lede gee.  

11.3  Elke l id gee ’n onderneming aan die Vereniging dat hy of  sy :  

11.3.1  die bepal ings van hierdie grondwet;  

11.3.2  die ontwikkel ingsreëls waarna in k lousule 9 verwys word;  

11.3.3  enige reëls ingevolge klousule 11.1.1 hierbo neergelê; en  

11.3.4  enige ooreenkoms/te waarna in k lousule 11.1.2. verwys word 

in soverre daardie ooreenkomste di rek of  indirek verpl igt inge 

op so ’n l id lê,  sal  nakom en nakoming van sy of  haar 

bewoners,  besoekers,  gaste en  werknemers sal  

bewerkstel l ig.  

11.4  In die geval  van ’n oortreding deur iemand van die huishouding,  of  

gas of  werknemer van ’n l id,  word so ’n oortreding geag deur die 
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l id begaan te gewees het,  maar sonder afbreuk aan die  

voorafgaande, kan die Raad van Trustees  na sy uits lu i t l ike 

goeddunke stappe doen of laat doen teen die persoon wat werkl ik  

die oort reding begaan het.  

12.  VERBREKING  

12.1  Indien ’n l id:  

12.1.1  versuim om op die verskuldigde datum enige bedrag te 

betaal wat kragtens hierdie grondwet of enige reëls  wat 

daarkragtens ingestel  i s  en vi r  meer as 7 (sewe) dae in  

versuim bly ná die Raad van Trustees skr i f tel ike kennisgewing 

gegee het om te betaal;  of  

12.1.2  enige van die bepal ings van hierdie grondwet of die 

ontwikkel ingsreëls  of  enige ander reëls  wat daarkragtens 

ingestel  i s ,  verbreek en versuim om daardie verbreking binne 

’n tydperk van 7 (sewe) dae ná ontvangs van skr i f tel ike 

kennisgewing te dien effekte deur die Raad van Trustees reg 

te stel  en die regstel l ing binne ’n redel ike tyd te voltooi ;  

het die Raad van Trustees namens die Vereniging,  sonder 

benadel ing van enige ander regte of  remedies wat die Raad van 

Trustees of die Vereniging of  enige ander l id regtens het, ins lui tend 

die reg om skadevergoeding te eis ,  in  enige sodanige geval  die 

reg (maar is  hy nie verpl ig nie):  

12.1.3  om namens die Vereniging geregtel ike stappe teen so ’n l id 

in te stel  v i r  betal ing van sodanige agterstal l ige bedrag of  

vi r  die uitvoering van daardie l id se verpl igt inge ingevolge 

hierdie grondwet, na gelang van die geval;  of  

12.1.4  in die geval van klousule 12.1 .2 hierbo,  om sodanige 

verbreking reg te stel  en onmiddel l ik  die totale koste 

aangegaan deur die Raad van Trustees of  die Vereniging om 

dit te doen van sodanige l id te verhaal.  

12.2  Ondanks enigiets tot  die teendeel  in hierdie grondwet vervat,  kan 

die Raad van Trustees in  die naam van die Vereniging enige 

bepal ings van die grondwet ( ins lui tend enige reëls en/of 

ontwikkel ingsreëls  wat hierkragtens ingestel  word) deur middel van 

’n s iv iele aansoek of regsgeding in ’n bevoegde hof afdwing en vi r  

hierdie doel kan die Raad van Trustees na sy goeddunke prokureurs  

en advokate aanstel .  

12.3  Indien ’n l id versuim om enige verskuldigde bedrag op die 

verskuldigde datum te betaal,  moet so ’n l id rente teen die pr ima 

koers plus 4% daarop betaal,  bereken vanaf die verskuld igde 
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betaaldatum tot die werkl ike betaaldatum van sodanige bedrag,  

sonder benadel ing van al le of  enige van die regte van die Raad 

van Trustees of  die Vereniging, wat ingevolge h ierdie grondwet 

toegestaan i s.  

12.4  Indien die Raad van Trustees enige regsaksies teen enige l id instel  

ingevolge ’n verbrek ing van hierdie grondwet deur daardie l id, en 

’n kostebevel in  sodanige geding ten gunste van die Raad van 

Trustees toegestaan word, het die Raad van Trustees, sonder 

benadel ing van enige ander regte wat die Raad van Tr ustees of  

die Vereniging of enige ander l id regtens het, die reg om al le 

regskoste aangegaan deur die Raad van Trustees of  die 

Vereniging,  ins lui tend prokureur -k l iëntkoste,  opsporingsgelde en 

invorderingskommissie, van so ’n l id te verhaal .  

13.  RAAD VAN TRUSTEES  

13.1  Daar i s  ’n Raad van Trustees van die Vereniging,  wat bestaan ui t  

minstens 3 (dr ie)  en hoogstens 7 (sewe) lede.  

13.2  ’n Trustee hoef nie ’n l id of die regserkende verteenwoordiger van 

’n l id wat ’n regspersoon is  te wees nie;  met dien verstande dat die  

meeste van die t rustees lede of die regserkende verteenwoordigers  

van ’n l id wat ’n regspersoon i s,  moet wees.  

14.  VERWYDERING EN ROTASIE VAN TRUSTEELEDE  

14.1  Elke trustee sal  die amp tot die volgende algemene 

jaarvergadering ná sy of haar genoemde aanstel l ing beklee, by  

welke vergadering elke trustee geag sal  word die amp as sodanig 

neer te gelê het, en by sodanige vergadering op heraanstel l ing in  

die Raad van Trustees geregtig wees.  Daar i s  geen beperking op 

die aantal  opeenvolgende of  nie -opeenvolgende termyne wat ’n 

behoorl ik  verkose l id in die Raad van Trustees mag dien nie.  

14.2  ’n Trustee word geag sy of  haar amp ontruim het indien hy of  sy :  

14.2.1  ’n ongerehabi l i teerde insolvent i s ;  

14.2.2  ui t ’n vertrouensamp verwyder is  op grond van wangedrag 

waarby oneerl ikheid betrokke i s,  of in  Suid-Afr ika of  elders  

skuldig bevind i s en sonder die keuse van ’n boete 

gevangenisstraf opgelê i s ;  

14.2.3  aan ’n s iv iele of  kr iminele oort reding skuldig bevind word;  

14.2.4  geestel ik  versteurd raak;  

14.2.5  skr i ftel ik ui t  ’n  amp bedank;  
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14.2.6  ster f;  

14.2.7  deur ’n gewone bes lui t  van die lede uit  ’n amp verwyder 

word;  

14.2.8  sy of haar enkel woonerf of deelt i teleenheid in  die 

ontwikkel ing vervreem het;  

met dien verstande dat enigiets wat in die hoedanigheid van ’n 

trustee in goeie trou gedoen i s deur ’n persoon wat nie meer ’n 

trustee is  n ie, geld ig sal  wees totdat die fei t  dat hy of sy nie meer 

’n t rustee i s n ie in  die notuleboek van die Raad van Trustees 

aangeteken i s.  

14.3  Indien ’n vakature voor die volgende algemene jaarvergadering in 

die Raad van Trustees ontstaan,  sal  d ie betrokke vakature gevul  

word deur ’n persoon wat deur diegene wat vi r  tyd en wyl op die 

Raad van Trustees dien, genomineer word.  

15.  AMPTE VAN DIE RAAD VAN TRUSTEES  

15.1  Die trustees moet ’n voorsi t ter en ’n ondervoorsi t ter ui t  hul le 

geledere aanstel .  

15.2  Binne 14 (veert ien) dae na ’n algemene jaarvergadering moet die 

Raad van Trustees vergader en ui t  eie geledere die voorsi t ter en 

die ondervoorsi t ter  verkies wat hul le onderskeie ampte tot en met  

die volgende algemene jaarvergadering ná hul le genoemde 

aanstel l ing sal  beklee;  met dien verstande dat die amp van die 

voorsi t ter  of die ondervoorsi tter  outomaties ontruim word indien die 

trustee wat die betrokke amp beklee vi r  welke rede ook al  nie meer 

’n t rustee is  n ie.  In  geval  ’n vakature te eniger tyd in  enige van die 

ampte van die voorsi tter  of  die ondervoorsi t ter ontstaan,  moet die 

Raad van Trustees vergader om iemand ui t hul le geledere as ’n 

vervanging vi r  daardie amp aan te stel .  

15.3  Behalwe soos anders in hierdie grondwet bepaal , lei  die voors i tter  

al le vergaderings van die Raad van Trustees en al le algemene 

vergaderings van lede en voer al le pl igte ui t  wat met die amp van 

voorsi t ter  gepaard gaan en al le ander pl igte wat die Raad van 

Trustees of lede voorskryf,  en laat genooides toe om by enige sulke 

vergaderings te praat of wei er  sodanige toelating;  met dien 

verstande egter  dat sodanige genooides geen stemreg by enige 

sodanige vergaderings het nie.  

15.4  Die ondervoorsi tter  aanvaar die magte en pl igte van die voorsi t ter  

in die afwesigheid van die voorsi tter ,  of indien die voorsi t ter n ie as 

voorsi t ter  kan of  wi l  optree nie.  



 

  

Negester Onrus River   - 15 - 

 

15.5  Trustees het die reg om vergoed te word vi r  al le redel ike en bona 

f ide-ui tgawes wat hul le onderskeidel ik aangaan in die uitvoering 

van hul le pl igte as trustees en/of voorsi t ter  of  ondervoorsi t ter ,  na 

gelang van die geval,  maar het hierbenewens geen reg op enige 

ander vergoeding, gelde of salar i s rakende die uitvoering van 

sodanige pl igte nie.  

16.  WERKSAAMHEDE EN MAGTE VAN DIE RAAD VAN TRUSTEES  

16.1  Onderhewig aan die ui tdrukl ike bepal ings van hierdie grondwet:  

16.1.1  moet die Raad van Trustees die besigheid en sake van die 

Vereniging bestuur  en beheer;  

16.1.2  het die Raad van Trustees vol le magte rakende die bestuur 

en leiding ten opsigte van sodanige besigheid en sake;  

16.1.3  kan die Raad van Trustees al  sodanige magte van die 

Vereniging uitoefen,  behalwe soos waarvoor ui tdrukl ik in  

hierdie grondwet voorsiening gemaak i s;  en  

16.1.4  moet die Raad van Trustees al le sodanige handel inge 

namens die Vereniging verr ig as wat die Vereniging kan 

verr ig en wat nie deur hierdie grondwet vereis word om 

ui tgeoefen of verr ig te word nie,  

onderhewig nietemin aan enige opdragte wat die lede van die 

Vereniging van tyd tot  tyd op ’n algemene vergadering aan die 

trustees gegee het of  beperkings wat opgelê i s;  met die 

voorbehoud dat geen opdragte wat die lede van die Verenigi ng in  

algemene vergadering aan die t rustees gegee of beperkings op 

hul le gelê het,  enige vor ige handel ing van die Raad van Trustees,  

wat geldig sou gewees het indien sodanige opdrag of beperking 

nie gegee of  opgelê is ,  ongeldig sal  maak nie.  

16.2  Die Raad van Trustees het die reg om enige van sy besluite en 

resolusies van tyd tot  tyd te verander, te kansel leer  of te wysig.  

16.3  Die Raad van Trustees het die reg om ’n l id of lede wat deur hom 

gekies word in die Raad van Trustees te koöpteer.  ’n Gekoöpteerde 

trustee geniet al  die regte en i s onderhewig aan al  die verpl igt inge 

van die t rustees.  

16.4  Die Raad van Trustees is  bevoeg om subkomitees aan te stel  om 

versk i l lende aspekte of  fasette van die Vereniging en/of die Raad 

van Trustees se funksies en magte te bestuur  en/of te reguleer ;  met 

dien verstande dat:  

16.4.1  die lede van sodanige subkomitees n ie lede van die 

Vereniging hoef te wees nie;  
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16.4.2  elke subkomitee nie minder as 3 (dr ie)  en nie meer as 10 

(t ien)  komiteelede het nie;  

16.4.3  elke subkomiteel id die amp tot die volgende algemene 

jaarvergadering ná sy of  haar aanstel l ing beklee,  op welke 

tydst ip elke subkomiteel id geag word as sodanig ui t  die amp 

te bedank het en kwal i f i seer  om deur d ie inkomende Raad 

van Trustees in sodanige subkomitee heraangestel  te word;  

16.4.4  die Raad van Trustees te al le tye ’n oors igfunksie oor die 

subkomitees ui toefen; en  

16.4.5  dat die reëls wat die ampte en verr igt inge van die Raad van 

Trustees reguleer, soos voorgeskryf ingevolge hierdie 

grondwet, waar van toepassing, in gelyke mate op al le 

subkomitees van toepassing i s.  

17.  VERRIGTINGE VAN DIE RAAD VAN TRUSTEES  

17.1  Onderhewig aan die bepal ings van hierdie grondwet,  kan die Raad 

van Trustees na goeddunke vi r  die afhandel ing van sake vergader, 

verdaag en andersins sy vergaderings reël .  

17.2  Vergaderings van die Raad van Tr ustees moet ten minste 6 (ses)  

keer gedurende ’n 12 -  ( twaal f-)maande tydperk plaasvind; met 

dien verstande dat indien al  die trustees skr i f tel ik  van hierdie 

vereiste ten opsigte van ’n bepaalde 12 ( twaalf)  maande afgesien 

het, geen vergader ing van die Raad van Trustees vi r  daardie 

tydperk gehou hoef te word nie.  

17.3  Die vereiste kworum vi r  enige vergadering van die Raad van 

Trustees is  3  (dr ie)  t rustees.  

 

17.4  Die voorsi t ter  s i t  as sodanig by al le vergaderings van die Raad van 

Trustees voor;  met dien verstande dat i ndien die voorsi tter  nie binne 

5 (vyf)  minute na die vasgestelde aanvangstyd by enige 

vergadering van die Raad van Trustees teenwoordig i s n ie, die 

ondervoorsi t ter by so ’n vergadering as voorsi tter moet optree; met 

dien verstande verder dat indien die ond ervoorsi tter  ook nie binne 

5 (vyf)  minute na die vasgestelde tyd vi r  die aanvang van sodanige 

vergadering teenwoordig i s n ie,  diegene van die trustees wat 

teenwoordig i s,  sal  s tem om ’n voorsi t ter v i r  d ie vergadering aan te 

wys,  wat dan al  die magte en pl igte van die voorsi tter  ten opsigte 

van so ’n vergadering het.  

17.5  Notule moet by elke vergadering van die Raad van Trustees 

geneem word, hoewel nie noodwendig verbatim nie.  H ierdie 

notules moet sonder onnodige vert raging ná die vergadering op 

skr i f  gestel  en deur die voorsi t ter van die vergadering as korrek  
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gesert i f i seer word.  Al le notules van vergaderings van die Raad van 

Trustees moet na sert i f i ser ing soos genoem in ’n notuleboek van die 

Raad van Trustees geplaas word.  Die Raad van Trustees se  

notuleboek moet  te al le redel ike tye vi r  ’n trustee, die ouditeure en 

die lede ter insae beskikbaar wees.  

17.6  Alle geoorloofde bes lui te in  die notules van enige vergadering van 

die Raad van Trustees opgeteken, is  geldig en van vol le krag soos 

daarin opgeteken,  met ingang van  die aanneming van sodanige 

beslui te en totdat hul le gewysig of herroep word, maar geen beslui t  

of  beweerde beslui t  van die Raad van Trustees i s  geldig of bindend 

op die lede of  enige van die t rustees n ie tensy sodanige beslui t  

binne die magte van die Raad van Trustees geoorloof i s .  

17.7  Behalwe soos anders in hierdie grondwet bepaal , moet die 

verr igt inge by enige vergadering van die Raad van Trustees op so 

’n redel ike manier en wyse geskied as wat die voorsi tter van die 

vergadering besluit .  

17.8  ’n Besluit  geteken deur al  die t rustees i s  in al le opsigte geldig asof 

dit  behoorl ik  geneem is  op 'n  vergadering van die Raad van 

Trustees wat behoorl ik belê i s.  

18.  ALGEMENE VERGADERINGS VAN DIE VERENIGING  

18.1  Benewens enige ander a lgemene vergaderings in ’n f inansiële jaar,  

moet die Vereniging binne 6 (ses)  kalendermaande na elke 

f inansiële jaar van die Vereniging ’n algemene vergadering as sy  

algemene jaarvergadering hou en die vergadering ingevolge 

klousule 19.1 hieronder as sodanig spesi f i seer .  

18.2  Bui ten algemene jaarvergaderings,  w ord al le algemene 

vergaderings spesiale algemene vergaderings genoem.  

18.3  Die Raad van Trustees kan, wanneer hy dit goedvind, ’n spesiale  

algemene vergadering belê en moet di t doen indien meer as 25% 

van die lede ’n skr i ftel ike en getekende versoek vi r  ’n spes ia le 

algemene vergadering aan die Vereniging r ig.  

18.4  Algemene vergaderings van die Vereniging vind plaas op so ’n 

plek/ke as wat die Raad van Trustees van tyd tot tyd bepaal .  

19.  KENNIS VAN VERGADERINGS VAN DIE VERENIGING  

19.1  ’n Algemene jaarvergadering en ’n vergade r ing belê vi r  die neem 

van ’n spesiale beslui t  moet met ten minste 21 (een en twint ig)  

kalenderdae skr i ftel ike kennisgewing gegee word,  en ’n spesiale 

algemene vergadering, behalwe een wat vi r  die neem van 'n  

spesiale beslui t  belê word, moet met nie minder  nie as 14 (veert ien)  



 

  

Negester Onrus River   - 18 - 

 

kalenderdae skr i f tel ike kennisgewing belê word.  In elke geval  moet 

die kennisgewing die dag waarop di t versend word ui ts lui t  en die 

dag van die vergadering inslui t  en die plek, die dag en die uur  van 

die vergadering spesi f i seer en,  in  die geval van spesiale sake, 

benewens enige ander vereistes wat in hierdie grondwet vervat i s ,  

moet die algemene aard van daardie sake, en in die geval van ’n 

spesiale beslui t ,  die bepal ings en uitwerking van die beslui t ,  en die 

redes daarvoor aan sodanig e persone wat ingevolge hierdie 

grondwet geregtig is  om sodanige kennisgewings van die 

Vereniging te ontvang gegee word op die wyse wat hieronder 

genoem word of op sodanige ander wyse ( indien enige) as wat die 

Raad van Trustees voorskryf.  

19.2  Die onopsetl ike versuim om ingevolge hierdie grondwet kennis van 

’n vergadering of  ’n beslui t  of enige ander kennisgewing te gee, of 

om enige dokument wat gegee of gestuur  moet word,  of  die nie -

ontvangs van enige sodanige kennis ,  kennisgewing of dokument 

deur enige l id of  ander persoon wat geregtig is  om dit te ontvang, 

maak nie die vergadering se verr igt inge of  enige beslui t  wat by ’n 

vergadering geneem is  ongeldig nie.  

20.  KWORUM VIR ALGEMENE VERGADERINGS  

20.1  Geen sake mag by enige algemene vergadering behandel  word 

tensy ’n kworum aanwesig i s wanneer die vergadering met sy  sake 

begin nie.  

20.2  Die kworum wat vi r  die hou van enige algemene vergadering nodig 

is,  i s  soveel van die lede wat persoonl ik  of  by wyse van volmag 

geregtig is  om te stem en op daardie tydst ip saam is,  en minst ens 

51% verteenwoordig van die totale stemme van al le lede van die 

Vereniging wat op daardie tydst ip geregt ig i s  om te stem, behalwe 

dat nie minder nie as 4 (vier)  lede persoonl ik teenwoordig moet 

wees.  

20.3  Indien ’n kworum nie binne 30 (dert ig)  minute ná die vasgestelde 

tyd vi r  die hou van ’n algemene vergadering teenwoordig is  n ie,  

moet die vergadering vi r  ’n verdere 30 (dert ig) minute verdaag 

word en indien daar na so ’n verdaagde vergadering nie ’n kworum 

teenwoordig i s  n ie,  sal  die lede wat teenwoordig i s  ’n kworum vorm.  

21.  SAKELYS BY ALGEMENE VERGADERINGS  

Benewens enige ander aangeleenthede wat ingevolge hierdie grondwet 

by ’n algemene jaarvergadering hanteer moet word,  moet die volgende 

aangeleenthede by elke algemene jaarvergadering aandag geniet:  

21.1  oorweging van die voorsi t tersvers lag aan lede;  
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21.2  oorweging van die benoemings wat voor die aanvang van die 

Algemene Jaarvergadering ontvang is ;  

21.3  oorweging van die Vereniging se f inansiële jaarstate vi r  die 

Vereniging se voorafgaande f inansiële jaar wat die datum van 

sodanige vergadering voorafgaan;  

21.4  oorweging van die ouditeure se vers lag;  

21.5  oorweging en vasstel l ing van die rekenpl igt ige beampte se 

vergoeding vi r  die Vereniging se f inansiële jaar wat op die 

algemene jaarvergadering volg;  

21.6  oorweging en notuler ing van die begroting en die vol le heff ing soos 

deur die Raad van Trustees goedgekeur vi r  die kalenderjaar 

waartydens so ’n algemene jaarvergadering plaasvind;  

21.7  oorweging en bekragtiging en/of wysiging van die bedrae van die 

“aanvankl ike” en “ latere” boetes soos deur die diss ipl inêre 

subkomitee ingevolge klousule 28.6 bepaal;  

21.8  oorweging van enige ander sake geopper by die vergadering,  

ins lui tend enige bes lui te voorgestel  v i r  aanvaarding deur so ’n 

vergadering,  en stemming oor enige sodanige beslui te; en  

21.9  oorweging van enige opdragte gegee aan of beperkings gelê op 

die trustees vi r  die jaar wat op die algemene jaarvergadering volg.  

22.  WERKSWYSE BY ALGEMENE VERGADERINGS  

22.1  Die voorsi t ter s i t  as sodanig by al le algemene vergaderings voor;  

met dien verstande dat indien hy of sy  nie bin ne 5 (vyf)  minute na 

die vasgestelde aanvangstyd teenwoordig i s  n ie,  die 

ondervoorsi t ter by so ’n vergadering as voorsi tter moet optree; met 

dien verstande verder dat indien die ondervoorsi tter  ook nie binne 

5 (vyf)  minute na die vasgestelde tyd vi r  die aa nvang van sodanige 

vergadering teenwoordig i s n ie,  die stemgeregtigde lede wat 

teenwoordig i s,  sal  s tem om ’n voorsi t ter v i r  d ie vergadering aan te 

wys,  wat dan al  die magte en pl igte van die voorsi tter  ten opsigte 

van so ’n vergadering het.  

22.2  Die voors i t ter  kan,  met toestemming van enige algemene 

vergadering waarby 'n  kworum teenwoordig is  (en indien aldus 

deur die vergadering gelas),  ’n vergadering van tyd tot  tyd en van 

plek tot  plek verdaag, maar geen sake behalwe dié wat by die 

verdaagde vergader ing behandel sou word, mag behandel word 

nie.  
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22.3  Indien ’n vergadering vi r  10 (t ien) dae of langer verdaag word,  

moet kennis  van die verdaagde vergader ing op diesel fde wyse as 

vir  ’n oorspronkl ike vergadering gegee word.  Behalwe soos  

genoem, i s die lede nie geregtig op enige kennisgewing van 

verdaging of  van die sake wat by ’n verdaagde vergadering 

behandel  sal  word nie.  

23.  GEVOLMAGTIGDES VIR ALGEMENE VERGADERINGS  

23.1  ’n Lid mag op 'n  algemene vergadering verteenwoordig word deur 

’n gevolmagtigde wat nie ’n l id van die Veren ig ing i s n ie.  

23.2  Die dokument waardeur 'n  gevolmagtigde aangestel  word,  moet 

deur die betrokke l id of so ’n l id se behoorl ik gemagtigde agent 

geteken wees, maar hoef nie in enige bepaalde vorm te wees nie.  

23.3  Die dokument waardeur 'n gevolmagtigde aangestel  word,  en in  

die geval  van ’n l id wat ’n regspersoon is ,  die volmag of ander  

magtiging waarkragtens di t geteken is ,  moet enige tyd voor d ie 

aangewese tyd vi r  die aanvang van die vergadering, of verdaagde 

vergadering,  waarby die persoon in  die doku ment genoem van 

voorneme i s  om te stem, by die kantoor van die Vereniging 

ingedien word.  

23.4  Geen dokument waardeur 'n gevolmagtigde aangestel  word is na 

verstryking van 12 (twaalf)  maande vanaf die datum van 

tenui tvoerlegging geldig nie.  

24.  STEMMING BY ALGEMENE VERGADERINGS  

24.1  By elke algemene vergadering het elke l id persoonl ik of by wyse 

van volmag en wat geregtig om te stem 1 (een) stem per enkel 

woonerf  en/of deelt i teleenheid in  besit  van so ’n l id;  met dien 

verstande dat indien ’n enkel woonerf  en/of d eelt i teleenheid in die 

naam van meer as een persoon se naam geregistreer i s ,  hul le 

gesamentl ik sodanige regte ten opsigte daarvan uitoefen.  

24.2  Behalwe soos uitdrukl ik in  hierdie grondwet bepaal,  i s  n iemand, 

behalwe ’n l id wat behoorl ik  geregist reer  i s  en wat elke heff ing,  

st rafbedrag en/of enige ander bedrag ( indien enige) verskuldig en 

betaalbaar ten ops igte van of voortspruitend ui t sy of haar 

l idmaatskap aan die Vereniging betaal  het,  geregtig om by enige 

algemene vergader ing teenwoordig te wees of om, hets y  

persoonl ik of by wyse van volmag, oor enige kwessie te stem nie.  

24.3  ’n Beslui t  wat by enige algemene vergadering ter stemming 

gebr ing word, word besl i s  deur ’n opsteek van hande, tensy enige 

l id wat geregtig is  om by so ’n vergader ing te stem, ’n stemming 
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per stembrief  vereis voor of  ná die voorsi tter die resul taat van die  

opsteek van hande bekend gemaak het.  

24.4  ’n Gewone beslui t  (oftewel ’n beslui t  benewens ’n spesiale besluit)  

of  die wysiging van ’n gewone beslui t  word aangeneem op grond 

van ’n gewone meerderheid van al  die stemme wat daaroor 

ui tgebring i s,  en ’n onthouding sal  nie as ’n stem vi r  of teen die 

betrokke beslui t  getel  word nie.  

25.  REKENINGE  

25.1  Die Vereniging se rekeninge en boeke moet te al le redel ike tye 

gedurende normale besigheidsure vi r  lede se insa e oop wees.  

25.2  Die Raad van Trustees moet by elke algemene jaarvergadering 

f inansiële state vi r  die onmiddel l ik  voorafgaande f inansiële jaar  

van die Vereniging aan die Vereniging voorlê.  

25.3  Hierdie f inansiële state moet van vers lae van die Raad van Trustees 

en die rekenpl igt ige beampte vergesel  wees en deel vorm van die 

kennisgewing wat v i r  elke algemene jaarvergadering aan lede 

gestuur word.  

25.4  Die rekeningkundige oors ig van die Vereniging se f inansiële 

jaarstate moet uitgevoer word deur ’n onafhankl ike rekenpl igt i ge 

beampte wat vi r  ’n  tydperk van hoogstens 10 ( t ien)  opeenvolgende 

f inansiële jare as sodanig mag dien, waarna die rekenpl igt ige 

beampte s legs na die verst ryking van ten minste 5 (vyf)  f inansiële 

jare vi r  heraanstel l ing in die pos verkiesbaar sal  wees.  

26.  BETEKENING VAN KENNISGEWINGS  

26.1  ’n Kennisgewing moet skr i ftel ik  wees en deur die Vereniging aan ’n  

l id gegee of op hom of haar beteken word,  hetsy  persoonl ik  of per  

elektroniese pos of  pos in  ’n voorafbetaalde geregist reerde br ief,  

behoorl ik  geadresseer aan die  l id by die adres van die enkel  

woonerf of deelt i teleenheid wat in  besi t  van so ’n l id i s .  Dit  i s  die 

l id se verantwoordel ikheid om te verseker dat sy of  haar 

elektroniese posadres in  die Vereniging se databasis  kor rek en op 

datum i s,  aangesien hierdie die  gewenste manier  i s  om enige 

kennisgewing te beteken.  

26.2  Geen l id het die reg om ’n kennisgewing aan hom of haar te laat 

beteken by ’n f i s iese of  posadres wat n ie binne die Republ iek van 

Suid-Afr ika i s n ie,  maar ’n l id kan per kennisgewing van die 

Vereniging vereis  om ’n f i s iese of posadres binne die Republ iek van 

Suid-Afr ika aan te teken wat geag sal  word sy of  haar adres te wees 

vi r  die doel van kennisgewings wat hetsy persoonl ik of  per  

voorafbetaalde geregistreerde pos beteken word.  
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26.3  Die Raad van Trustees moet van tyd tot tyd die adres bepaal wat 

die Vereniging se domici l ium citandi et  executandi i s ;  met dien 

verstande dat so ’n betekeningsadres ’n f i s iese adres binne die  

landdrosdistr ik waarin die Vereniging geleë is ,  moet wees.  Die Raad 

van Trustees kan ’n faks - ,  e-pos- of ander adres as ’n al ternatiewe 

betekeningsadres van die Vereniging aanwys.  

26.4  Die onopsetl ike versuim om kennis van 'n vergadering te gee of  die  

nie-ontvangs van ’n kennisgewing van 'n  vergadering deur enige 

persoon wat geregtig is  om ’n kennisgewing te ontvang, maak nie 

die verr igt inge van daardie vergadering ongeldig nie.  

27.  VRYWARING  

27.1  Alle t rusteelede word uit  die fondse van die Vereniging vergoed vi r  

enige skuld wat hul le bona f ide in hul le onderskeie genoemde 

hoedanighede aangegaan het, en in die geval van ’n trusteel id in 

sy of haar hoedanigheid as voorsi t ter of  ondervoorsi tter,  hetsy in 

die verdediging van enige verr igt inge, s iv iel ,  kr imineel of andersins,  

waar die hof ver l igt ing aan enige so ’n persoon/persone 

toegestaan het.  

27.2  Die Vereniging moet elke trusteel id,  beampte, agent en werknemer 

van die Vereniging vrywaar teen al le kostes, ver l iese en ui tgawes 

( ins lui tend rei suitgawes)  wat so ’n persoon/persone mag aangaan 

of voor aanspreekl ik gehou kan word vanweë enige kontrak geslui t ,  

of enige handel ing wat so ’n persoon/persone in  die ui tvoering van 

sy of  haar of  hul le onderskeie pl igte verr ig,  ins lu itend in  die geval  

van ’n t rusteel id, sy of haar pl igte as voorsi tter of ondervoorsi t ter 

(en di t i s  die pl ig van die Raad van Trustees o m sodanige kostes,  

ver l iese en uitgawes ( ins lui tend reisui tgawes) ui t  die fondse van die 

Vereniging te betaal).  

27.3  Sonder om afbreuk aan die algemeenheid van bogenoemde te 

doen, moet die Vereniging elke so ’n persoon ui tdrukl ik vrywaar 

teen al le ver l iese van welke aard ook al  gely voortsprui tend uit  

enige bona f ide-handel ing, -daad of -br ief wat hy of  sy  gesamentl ik 

of  afsonderl ik  in  die uitvoering van sy  of  haar pl igte verr ig of  geskryf  

het;  met dien verstande dat enige so ’n handel ing, daad of br ief 

te goeder trou verr ig of geskryf i s .  

27.4  ’n Trusteel id i s  n ie vi r  die dade, ontvangste,  nalatighede of  foute 

van die ouditeure of  van enige van die ander trusteelede 

aanspreekl ik  nie,  hetsy in  hul le hoedanighede as t rusteelede of  as 

voorsi t ter of ondervoorsi t ter,  of v i r  enige ver l ies gely of ui tgawe 

aangegaan deur die Vereniging deur ’n onvoldoende of 

gebrekkige t i telbewys van ’n eiendom wat die Raad van Trustees 

vir  of  namens die Vereniging verkry  het,  of  vi r  die ontoereikendheid 
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of gebrekkigheid van ’n sekur i tei t  waa r in  geld van die Vereniging 

belê i s,  of vi r  enige ver l ies  of  skade voortsprui tend ui t die 

insolvensie of wederregtel ike daad van iemand by wie geld,  

sekur i teite of effekte gedeponeer i s ,  of v i r  enige ver l ies of skade 

veroorsaak deur ’n oordeelsfout of verg i s s ing aan sy of haar kant,  

of vi r  enige ander ver l ies,  skade of teenspoed hoegenaamd wat in  

die uitvoering van enige van die pl igte van sy  of  haar amp/te of  in  

verband daarmee gebeur, tensy dit deur gebrek aan bona f ides of 

pl igsversuim of vert rouenskending gebeur.  

27.5  Geen l id het enige eis van welke aard ook al  teen die Vereniging 

vi r  enige di rekte of  indirekte ver l ies of  skade gely of beser ing 

opgedoen (selfs  as sodanige ver l ies,  skade of  beser ing deur die 

nalatigheid van die Vereniging, die Raad van Trustees, of enig e 

van die Vereniging se werknemers of  aangesteldes veroorsaak i s)  

weens enige verborge of s igbare  defekte in  die ontwikkel ing 

( inslui tend die gemeenskapl ike areas),  of brand op die 

ontwikkel ing,  of  diefstal  in die ontwikkel ing,  of  weens ’n gebou, 

verbeter ing of ander st ruktuur in die ontwikkel ing wat in ’n 

defektiewe of verval le toestand i s of  enige herstelwerk wat nie 

tydig of hoegenaamd deur die Vereniging bewerkstel l ig word deur  

enigiemand hoegenaamd, of vi r  enige doel  hoegenaamd, of  

voortspruitend ui t en ige ander oorsaak hoegenaamd nie, en elke 

l id word aangeraai om die nodige stappe te doen om sy of  haar 

belang te verseker.  

 

28.  INTERNE GESKILOPLOSSINGSPROSEDURE  

28.1  Die trustees moet ingevolge klousule 16.4 hierbo ’n diss ipl inêre 

subkomitee aanstel  om die Vereniging se interne 

geski loplossingsprosedure te bestuur  en te reguleer en om boetes 

op te lê soos waarvoor hieronder voorsiening gemaak word.  

28.2  Indien die gedrag of versuim van ’n l id (of  sy  of  haar huurder,  

bewoner, gas, besoeker, werknemer of kontrakteu r) enige bepal ing 

van hierdie grondwet, die ontwikkel ingsreëls ,  of  enige reël  wat van 

tyd tot  tyd kragtens k lousule 11 hierbo deur die t rustees neergelê 

is,  oort ree,  verbreek,  verontagsaam of misken, kan die diss ipl inêre 

subkomitee ’n skr i f tel ike kennisgew ing aan die l id gee wat:  

28.2.1  die beweerde gedrag spesi f i seer ;  

28.2.2  die bepal ing van h ierdie grondwet,  die ontwikkel ingsreëls of  

die reël  wat na bewering oortree i s ,  identi f i seer ;  en  

28.2.3  wat die l id kennis gee dat indien die oort reder met sodanige 

gedrag of oortreding volhard, ’n boete of  boetes op die l id 

gelê sal  word.  
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28.3  Indien die oort reder desnieteenstaande volhard met die gedrag 

waaroor gekla word, kan die diss ipl inêre subkomitee ’n 

vergadering van die diss ipl inêre subkomitee belê om die 

aangeleentheid te bespreek en te hanteer soos hieronder 

ui teengesi t .  

28.4  ’n Skr i ftel ike kennisgewing van so ’n vergadering moet ten minste 

7 (sewe) dae voor die datum van die vergadering aan die l id 

gestuur word, en:  

28.4.1  die l id oor  die doel van die vergadering in l ig;  

28.4.2  besonderhede van die beweerde gedrag aan die l id 

verskaf;  

28.4.3  die bepal ing van h ierdie grondwet,  die ontwikkel ingsreëls of  

die reël  wat na bewering oortree i s ,  identi f i seer ;  en  

die l id uitnooi  om die vergadering by te woon en verklar ings 

te maak; met die voorbehoud dat die l id nie aan  die 

beslui tneming of stemming by die vergadering mag 

deelneem nie.  

28.5  Nadat die l id die geleentheid gegee i s  om sy of  haar saak te stel ,  

kan die diss ipl inêre subkomitee,  met die instemming van ten minste 

75% van die diss ipl inêre subkomiteelede wat by die beh oorl ik 

gekonst i tueerde vergadering teenwoordig i s,  ’n “aanvankl ike 

boete” vi r  die eerste oortreding en ’n “daaropvolgende boete” vi r  

elke identiese oortreding daarna oplê,  sonder afbreuk aan die 

diss ipl inêre subkomitee en/of Raad van Trustees se regte om 

verdere stappe te doen.  Indien die l id nie die vergadering bywoon 

sonder om ’n redel ike versoek om ui tstel  te r ig nie, kan die 

diss ipl inêre subkomitee met die vergadering voortgaan en ’n 

aanvankl ike boete of  ’n daaropvolgende boete in  die l id se 

afwesigheid oplê. Die redes vi r  die diss ipl inêre subkomitee se 

beslui t  om ’n aanvankl ike boete of ’n daaropvolgende boete op 

te lê,  moet binne 7 (sewe) dae na die vergadering skr i f tel ik  aan die 

l id voorsien word.  

28.6  Die lede van die Vereniging moet by elke algemene 

jaarvergadering die bedrae van die “aanvankl ike” en 

“daaropvolgende” boetes soos van tyd tot tyd deur die diss ipl inêre 

subkomitee bepaal,  oorweeg en bekragtig of  wysig.  

28.7  Enige bedrag verskuldig deur ’n l id by wyse van ’n “aanvankl ike 

boete” en/of ’n “daaropvolgende boete” wat hierkragtens opgelê 

is,  i s  ’n  skuld wat hy of  sy teenoor die Vereniging het.  
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28.8  Indien ’n boete wat hierkragtens opgelê is n ie binne 14 (veert ien)  

dae nadat die l id daarvan in  kennis gestel  i s  betaal  i s  n ie,  kan so 

’n boete gevoeg word by die maandel ikse heff ing wat die l id 

verpl ig i s  om aan die Vereniging te betaal.  

28.9  Geen l id i s  geregtig op enige van die voorregte van l idmaatskap, 

ins luitend die gebruik van die gemeenskapl ike fasi l i teite, dienste 

en geriewe en stemming by ’n vergader ing nie,  te nsy die l id elke 

“aanvankl ike boete” en/of “daaropvolgende boete” wat 

hierkragtens opgelê i s betaal het.  

28.10  Die besluit  van die diss ipl inêre subkomitee om ’n “aanvankl ike 

boete” en/of ’n “daaropvolgende boete” hierkragtens op te lê, i s  

bindend maar nie f inaal  nie en die l id wat met die besluit  van die 

diss ipl inêre subkomitee ontevrede i s,  kan by die Raad van Trustees 

appèl  aanteken.  

28.11  ’n Versoek om appèl  moet binne 30 (dert ig) dae ná lewering van 

die beslui t  van die diss ipl inêre subkomitee by die Raad van Trustees 

ingedien word.  

28.12  By ontvangs van ’n versoek om appèl,  moet die Raad van Trustees 

ten minste 7 (sewe) dae voor die appèlvergadering gehou word,  

’n skr i f tel ike kennisgewing aan die betrokke l id stuur waarin die l id 

van die appèlvergadering in kennis gestel  en genooi word om dit  

by te woon. By die appèlvergadering moet die l id die geleentheid 

gegun word om vertoë te r ig,  maar,  behalwe as die voorsi tter van 

die Raad van Trustees toestemming gee, mag hy of  sy nie aan die 

beslui tneming of stemming by die a ppèlvergadering deelneem nie.  

28.13  Nadat die l id die geleentheid gegun i s om sy of  haar vertoë te r ig,  

kan die Raad van Trustees,  indien ooreengekom deur ten minste 

75% van die lede van die Raad van Trustees teenwoordig by die 

behoorl ik  gekonst i tueerde appèlver gadering óf:  

28.13.1  die besluit  van die diss ipl inêre subkomitee bevest ig;  

28.13.2  die besluit  van die diss ipl inêre subkomitee verwerp; óf  

28.13.3  die besluit  van die diss ipl inêre subkomitee vervang.  

28.14  Die Raad van Trustees se besluit  ingevolge klousule 28.13 i s  f inaal  

en bindend, maar beperk nie die l id wat met die beslui t  ontevrede 

is se regte om die eksterne geski loplossingsprosedure soos in  

k lousule 29 hieronder ui teengesit  te volg nie.  

29.  EKSTERNE GESKILOPLOSSINGSPROSEDURE  

 

29.1  Enige dispuut,  vraag of versk i l  wat te eniger ty d tussen lede of  

tussen lede en die Raad van Trustees onstaan of ten opsigte van:  
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29.1.1  ’n besl i ss ing van die Raad van Trustees ingevolge klousule 

28.13 hierbo;  of  

29.1.2  enige sake voortspruitend ui t h ierdie grondwet;  of  

29.1.3  die regte en pl igte van enige van die partye i n hierdie 

grondwet genoem; of  

29.1.4  die vertolk ing van hierdie grondwet;  

kan ingevolge die prosedure wat hieronder uiteengesi t  word vi r  

arbit rasie verwys word; met dien verstande dat geen bepal ings 

vervat in hierdie grondwet op enige wyse die regte van ’n 

benadeelde party beperk om enige dispuut kragtens art ikel  38 

van die wet op gemeenskapskema-ombuddienste (CSOS),  wet 9 

van 2011 (nie in Afr ikaans uitgegee nie) na die 

gemeenskapskema-ombuddienste te verwys nie.  

29.2  Indien die partye besluit  dat die dispuut vi r  arbit rasie ingedien en 

deur arbit rasie besl i s  kan word,  moet hul le skr i f tel ik daartoe instem.  

 

29.3  Arbit rasie vind informeel in Hermanus plaas en andersins kragtens 

die bepal ings van die Wet op Arbit rasie, Wet 42 van 1965 (soos van 

tyd tot tyd gewysig of vervang); met die bedoel ing dat dit ,  indien 

moontl ik ,  binne 21 (een en twint ig) sakedae nadat daartoe 

ooreengekom is,  gehou en afgehandel word.  

 

29.4  Behalwe soos anders spesi f iek hier in bepaal,  i s  die arbiter ,  indien 

die saak in  geski l :  

 

29.4.1  hoofsaakl ik  ’n rekeningkund ige aangeleentheid i s  –  ’n 

onafhankl ike rekeningkundige beampte;  

 

29.4.2  hoofsaakl ik ’n regsaak is  –  ’n prakti serende advokaat of  

prokureur met n ie minder nie as 10 (t ien)  jaar  status; en  

 

29.4.3  enige ander aangeleentheid i s  –  ’n onafhankl ike en pasl ik  

gekwal i f i seerde professionele persoon as waaroor die 

partye tot  die geski l  ooreengekom het.  

 

29.5  Indien ooreenstemming oor ’n bepaalde arbiter  ingevolge klousule 

29.4 hierbo nie bereik kan word binne 3 (dr ie) dae nadat die 

arbit rasie aangevra i s n ie,  moet die diensdoende Pres ident van die 

Kaapse Wetsgenootskap of sy opvolger/s die arbiter benoem binne 

7 (sewe) sakedae nadat die partye nie ooreenstemming kon bereik 

het nie sodat die arbitrasie so gou as moontl ik binne die 21 (een en 

twint ig)  sakedae waarna in k lousule 29.3 hier bo verwys word, 

gehou en afgehandel kan word.  
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29.6  Die arbiter moet sy  of  haar toekenning binne 7 (sewe) dae na 

afhandel ing van die arbi trasie maak en in sy  of haar toekenning 

die beginsels  in gedagte hou wat ingevolge hierdie grondwet 

neergelê i s .  Die arbi ter kan na eie goeddunke bepaal dat die koste 

van die arbit rasie deur óf die een óf die ander van die partye in  

geski l  óf deur die Vereniging betaal  moet word.  

 

29.7  Die besluit  van die arbiter  i s  f inaal  en bindend en kan op aansoek 

van enige party tot  die arbi trasie in ’n bevel van die Hoë Hof 

omskep word.  

 

30.  WYSIGINGS AAN DIE GRONDWET  

30.1  Hierdie grondwet, of  enige gedeelte daarvan, mag nie herroep of 

gewysig word nie,  behalwe deur ’n spesiale beslui t  wat by ’n 

algemene jaarvergadering of ’n algemene vergade r ing van die 

lede aangeneem is .  

30.2  Enige wysiging wat die Raad of ’n bepal ing in  art ikel  31(3)  van die 

Verordening raak,  moet kragtens art ikel  31(4)  van die Verordening 

deur die Raad goedgekeur word.  

 

31.  INWERKINGTREDINGSDATUM  

31.1  Die lede kom ooreen, aanvaar en erk en dat,  ondanks die fei t  dat:  

31.1.1  enige wysiging wat die Raad of ’n bepal ing in art ikel  31(3)  

van die Verordening raak, kragtens art ikel  31(4) van die 

Verordening deur die Raad goedgekeur moet word; en  

31.1.2  die bylae waarna in  art ikel  11(3)(b) van die Wet op Deelt i tel s 

ten opsigte van die regspersoon en die onderskeie t i telaktes 

van elke deelt i teleenheid verwys word, gewysig moet word 

om die foutiewe optekening van die “Twee Fonteine 

Aftreeoord Huiseienaarsvereniging” te vervang met die 

korrekte optekening van “Nege ster  Landgoed Onrusr iv ier  

Huiseienaarsvereniging”;  

h ierdie grondwet geldig en van krag en bindend op al le lede i s  

vanaf die datum van die goedkeuring hiervan deur middel van ’n  

spesiale beslui t  wat op ’n algemene jaarvergadering of ’n 

algemene vergadering van die lede aanvaar i s .  
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