
 
FINANSIES - SKOOLFONDS 2022 – GRAAD R 

  
Die begroting van die skool vir 2022 is op 14 Oktober 2021 by ‘n vergadering aan die ouers voorgelê en deur ‘n meerderheid 
van die ouers daar verteenwoordig, aanvaar.  Die skoolfonds vir DV Preprimêr 2022 styg vanaf R24,150.00 na R25,240.00 
per leerder, per jaar, dus ‘n verhoging van R1,090.00 per jaar.   
  
Kragtens Artikel 39 van die Suid-Afrikaanse skolewet, is die partye wat deel het aan hierdie vorm aanspreeklik vir die betaling 
van verpligte skoolgeld. Die Beheerliggaam mag dus die betaling daarvan deur ‘n regsproses afdwing (verwys Artikel 40 en 
41 van die Skolewet). 

  
BEIDE biologiese ouers is gesamentlik en afsonderlik aanspreeklik vir die betaling van die skoolfooie, ongeag die ouers se 
huwelikstatus of egskeidingsooreenkoms.  Enige egskeidingsbevel is inter partes bindend op die partye daartoe en het geen 
effek op die ouers se verpligting teenoor die skool nie.  

  
In ‘n poging om die finansiële las van die ouers te probeer verlig, is die skool bereid om gelyke afbetalings op ‘n maandelikse 
basis toe te laat, wat strek oor 10 maande (31 Januarie 2022 tot 31 Oktober 2022). Hierdie toegewing aan ouers verander op 
geen wyse die feit dat die betaling van die skoolfonds ‘n statutêre plig is en nie ‘n vrywillige ooreenkoms nie, veral nie ‘n 
kredietooreenkoms soos beskryf in die bepalings van die Nasionale Kredietwet nie.  

  
DIE TARIEWE PER LEERLING VIR 2022, IS AS VOLG:  
  

1. Eenmalige betaling voor / op 1 Februarie 2022  R23,940.00  [R25,240.00 – R1,300.00 korting]  

2. Gelyke maandelikse betalings oor 10 maande R25,240.00 per jaar    

     (31 Januarie 2022 – 31 Oktober 2022)           @ R2,524.00 per maand  

3. Gelyke maandelikse betalings oor 10 maande  R24,390.00 per jaar, via DEBIETORDER [R25,240.00 – R850.00 korting]  

     (01 Februarie 2022 – 01 November 2022)            @ R2,439.00 per maand  

  
LET WEL:  Indien ‘n rekening 60 dae agterstallig is en oorhandig word aan die prokureurs, is die volle jaar se uitstaande 
skoolgelde onmiddellik opeisbaar en betaalbaar. Beide biologiese ouers sal gesamentlik en afsonderlik aanspreeklik gehou 
word vir betaling van die uitstaande balans van die jaar se skoolgelde, sowel as vir alle regskostes van die invorderingsproses, 
op ‘n prokureur en kliënt skaal, rente en invorderingskommissie.  

  
METODES VAN BETALING (Let wel - die Nasorg het ‘n aparte bankrekening)  

  

1. ELEKTRONIESEFONDSOORDRAG (“EFT”)  

 Bank     ABSA  

 Takkode    632005 (Durbanville)  

 Rekeningnommer  141 094 0074 (tjekrekening)  

Verwysing   Familiekode (soos aangedui op staat - baie belangrik!) en van, van leerling, byvoorbeeld: 0001 
Adams  

2. DEBIETORDER – Voltooi asseblief die aangehegte debietordervorm & stuur dit per e-pos na accounts@dvprep.co.za. 
Indien u reeds per debietorder betaal het in 2021, hoef u NIE weer aansoek te doen nie. 

mailto:accounts@dvprep.co.za


3. STICCIT PAY-opsie op die d6 toep  

4. KONTANT – as gevolg van sekuriteitsredes & COVID-19 regulasies, sal geen kontant voortaan aanvaar word nie. 
Indien u kontant wil betaal, kan dit direk by ABSA bank inbetaal word (sien bankbesonderhede hierbo).   

  
 

VERKLARING DEUR OUERS of VOOGDE  
  
Ons, as ouers / voogde, verklaar hiermee dat:  

  

1. die inligting deur ons verskaf, vrywillig was,  

2. dat alle inligting wat in hierdie aansoekvorm verstrek is, waar en juis is   

3. dat ons hiermee, gesamentlik en afsonderlik, volle verantwoordelikheid aanvaar vir die vereffening van onderriggelde.  

 

Leerder se naam en van………………………………………………………………………………………………………………… 

  
  
  

…………………………………...........        ……………………………………….         …………………………..     

HANDTEKENING VAN VADER/VOOG         HANDTEKENING VAN MOEDER/VOOG        DATUM   

  
  

Ons wil van hierdie geleentheid gebruik maak om u te bedank vir u samewerking. Indien u enige verdere navraag en/of 
dispuut het, kan u ons gerus kontak.  

  
  

Vriendelike groete  

  
  
  
  

 ………………………………          ………………………………….     

 MNR. ARNO NEL                       MEV. ADÉL MOSTERT   

 TESOURIER                                             SKOOLHOOF  
  


