
Voorbereidingskool

DURBANVILLE
Preparatory School

SKOOLFONDS (2022)- Graad 1. 2 & 3

Die begroting van die skool vir 2022is op 14 0ktober 2021 by'n vergadering aan die ouers voorgel0 en deur'n meerderheid

van die teenwoordige ouers aanvaar,

Die skoolfondsvr 2022 styg vanaf R 19 990,00 na R 20 900,00 per leerder, dus 'n verhoging van R 910,00.

o Ons skool is'n Artikel 21-skool, d,w.s. die SA Skolewet bepaal dat skoolgeld betaalbaar is.

. 0penbare skoolfooie is 'n statut6re verpligting i.t.v. die SA Skolewet No. 84 van 1996 (soos gewysig) en ni6 'n vrywillige
ooreenkoms nie, veral nie 'n kredietooreenkoms soos bepaal in die Nasionale Kredietwet nie.

o Die Beheerliggaam mag dus die betaling van skoolfonds deur'n regsproses afdwing (Skolewet Artikel 40 & 41).
r Dit is jaarliks vooruitbetaalbaar aan die begin van 'n skooljaar, maar om die finansi6le las van die ouers te verlig, is die

skool bereid om 10 gelyke maandelikse afbetalings toe te laat wat strek vanaf 31 Januarie tot 31 OKober 2022.
o Dit is dus verpligtend, tensy die ouers kwytskelding 6f gedeeltelike kwytskelding toegestaan word, nadat hul aansoek

gedoen het by die Beheerliggaam van die skool.
. BEIDE biologiese ouers is GESAMENTLIK en AFS0NDERLIK aanspreeklik vir die betaling van skoolfonds, ONGEAG hul

huwelikstatus 6f egskeidingsooreenkoms. Enige egskeidingsbevel is rnterparfes bindend op die partye daartoe en het

GEEN effek op die ouers se verpligting teenoor die skool nie.

Die TARIEF per leerder vir 2022 is R 20 900.00 - die BETALINGSOPSIES is as volo:

Die Skool en dte Nasorg se bankrekeninge en venruysingsnommers verskil en betalings word apart gedoen.

GEEN kontant word aanvaar nie (sekuriteitsrisiko). U kan wel kontantdeposito's by ABSA doen (sien bankbesonderhede).

STICCIT PAY: Betaling vir skoolfonds en fondsinsamelingsprojekte, bv. Ciwies kan op die D6-T0EP gedoen word.

DEBIET0RDER: Vul asb. die aangehegte AANSOEKVORM in en stuur dit per e-pos na accounts@dvprep.co.za

lndien u reeds per debietorder betaal het in2021, hoef u NIE weer aansoek te doen nie.

a

a

a

V66/op 1 Feb2022 van R 1 045,00

10 betalings

1 Feb - 1 Nov 2022

Korting van R 620,00 per jaar

10 betalings

31 Jan -31 0kt2022

. Harde kopie

o Na Klasondenrvyser

r ANM0ORDBRIEF 1 - Verklaring (Betaling van Skoolfonds) --
. ANM00RDBRIEF 2 - Verklaring (Kontrolevorm SA Skolewet 84 van 1996)

Li.ickhoffstraat, Durbanville, 7550 | Posbus 43, Durbanville, 7551

Tel: 021-975-1 125 I Faks: 021-975-2943
E-pos: admin@dvprep.co.za I Web: www.dvprep.co.za

0PSIES van betalino DATUMS BEDMG KORTING

1. EENMALIG R 19 855,00

2.MMNDELIKS: Debietorder R 2 028,00

Per maand

3. MMNDELIKS: fEFT) R 2 090,00

Per maand

BANK - besonderhede:

ABSA Durbanville Reknr,: 141094 0074 ffiiekrekenino) Kode ('EFT'): 632 005)

Verwsino - SIEGS die vlo: FAMILIEK0DE + VAN (nie leerderkode, asb.) - vlorbeeld: 1023 SMIT

Verwys asb. na die volgende 2 bladsye wat INGEHANDIG moet word. asb.:



- VERKLARTNG DEUR oUERS (2022)

. Die verklaring moet deur BEIDE ouers onderteken word (onvolledig word nie aanvaar nie).

. SPERDATUM: Dinsdag, 2 November 202'l

Persoon VEMNM0ORDELIK vir die betalings van die Skoolfonds:

Voorletters / Van: . .. lD-nommer:

Kontak-iselnr.: E-pos: ,

LEERDERS wat in 2022 in die Durbanville Voorbereidingskool sal wees:

. (Naam//an) (Graad in 2022)

. .. . .. (Naam//an) (Graad in 2022)

....,.(Naam/t/an) (Graadin2022)

VERKLARING - beide ouers/voogde m66t onderteken, asb.

Hiermee erken ek, die ondergetekende, 1t1 ontvangs van die Omsendbrief Finansies 2022 ten opsigte van die bovermelde
aangeleenthede, 121 kennisname van die inligting, asook (s1 my verbintenis tot die inhoud daarvan en (4) dat ek as ouer
gesamentlik en afsonderlik volle verantwoordelikheid aanvaar vir die vereffening van die skoolgelde. Ek verklaar ook dat die
inligting 1s1 vrywillig verskaf is en 101 dat dit waar en juis is.

GETEKEN op

VADER/voog:

(plek)

M0EDER/voog:

1.

2.

3.

ntul
Mnr. Arno Nel

Ek onderneem om EENMALIG R 19 855,00 te betaalv66r/op 01Februarie2022
Ek onderneem om per DEBIETORDER 10 gelyke maandelikse betalings te doen van R 2 028,00
vanaf 01 Februarie tot 01 November 2022
Ek onderneem om via'EFT''10 gelyke maandelikse betalings te doen van R 2 090,00

vanaf 31 Januarie tot 31 0ktober 2022
Ek onderneem om aansoek te doen vir Finansi6le Hulp v6or Woensdaq, 16 Februarie2022

BEH EERLIGGMM Voorsitter & Tesourier

.JHottdf
Mev. Ad6l Mostert

SKOOLHOOF

KEUSE VAN BETMLWYSE (merk u keuse met Xl



Stuur asb. 'n harde

kopie van di6 bladsy
na u Klasonderwvser.

0uers wat nie die skoolfonds kan bekostig nie, mag aansoek doen om finansi0le hulp van die skool.

Die Beheerliggaam kan besluit om algehele/gedeeltelike- 6f voonrvaardelike vrystelling toe te staan op grond van die

vereistes/formule van die Wes-Kaapse 0ndenrvysdepartement 6f WK0D volgens Artikel 39 van die Skolewet.

. Die inligting van BEIDE biologiese ouers word vereis.

. Slegs VOLLEDIGE aansoeke word oonrveeg en die vrystelling geld slegs vir die betrokke jaar,

. FinansiEle Hulp word gefinansier as 'n uitgawe-item op die Skool se jaarlikse begroting.

. Die Beheerliggaam behou die reg om die vrystelling ten volle terug te trek, indien daar nie by die

betalingsvoonrvaardes gehou word nie. ln di6 gevalword ouers vir die volle jaarlikse bedrag aanspreeklik gehou en

sal die rekening oorhandig word aan ons prokureurs vir skuldinvordering,
o Alle inligting word as STRENG VERTROULIK beskou en kodes (nie name)word gebruiktydens prosessering.

o Dit bly die ouers se verantwoordelikheid om die Beheerliggaam in kennis te stel indien hul finansi6le posisie verbeter

nadat vrystelling toegestaan is.

o MNSOE](/0RMS kan aangevra word by: fin@dvprep.co.za (Me. W. Kotze)

o SPERDATUM vir die indiening van aansoeke: Woensdag, 16Februarie2022

SUID-AFRIIGANSE SKOLEWET 84 VAN 1996 - Regulasies vir die Vrystelling van betaling van skoolgeld

KONTROLEV0RM (ALLE ouers moet asb. di6 vorm invul en teruostuur) Merk u keuse met X:

VERKLARING - beide ouefs/voogde m66t onderteken. asb.

Hiermee verklaar ek, die ondergetekende, 1t; dat ek as ouer gesamentlik en afsonderlik volle verantwoordelikheid aanvaar vir
die vereffening van skoolgelde. Ek verklaar ook dat die inligting 1zy vrywillig deur my verskaf is en (s) dat dit waar en juis is.

Volle Naam van OUER 1 /Voog Handtekening van 0UER//oog Datum geteken

Volle Naam van OUER 2 //oog Handtekening van 0UER//oog Datum geteken

- VERKLARTNG DEUR oUERS (2022)

0uer/s van: 1.

2.

(Graad in 2022)

...,.. (Naam en Van) ....... (Graad in2022)

1. Het die skoolhoof u in kennis oestel wat die skoolqeld vu 2022is? JA NEE

2. Het die skoolhoof u in kennis gestel dat u aanspreeklik is vir die betaling van skoolgeld, tensy u volle
vrystelling van die betaling van skooloeld ontvano?

JA NEE

3. Het die skoolhoof u in kennis gestelvan u reg om aansoek te doen vir die vrystelling van die betaling van

skoolqeld?

JA NEE

4. Wil u aansoek doen vir sodaniqe vrvstellino (bv fin@dvoreo.co.za)? JA NEE

5. Verlang u hulp met die aansoek om vrystelling van die betaling van skoolgeld?
(N avrae bv fin@dvorep.co.za)

JA NEE

Ons wil di6 geleentheid gebruik om u te bedank vir u samewerking. Dit word opreg waardeerl



STRATCOL GEBRUIKER NO:

STRATCOL GEBRUIKER NAAM: Durbanville Voorbereidingskool
STRATCOL BANKSTAAT VERWYSING: SCHOOLFEES
(Die Verwyslng staan bekend as "Abbreviated Name" in die debiet order lndustrie)

STR.ATCOL GEBRUIKER FISIESE ADRES:

Liickhoff Straat 7

Valmary Park

Durbanville

MAGTIGING

lD Nommer / Registrasienommer:

Adres:

BESONDERHEDE VAN REKENINGHOUER:

Naam & Van / Naam v Besigheid:

Kode:

(Sel)

Bank;

Kontak Besonderhede: (Huis)

lndlen'n Besigheid, Naam van gemagtigde persoon vir die teken hiervan:

Rekeninghouer:

Takkode: Rekeningnommer:

(Werk)

Rekeningtipe: [-ri"r.__-.l t-il] t-;-ffi] [-nr.ro;-_l Besonderhedeindien ANDER,

KOLLEKSIE INSTRUKSIE:

rntervar: [;il-lFffi;l
ls dit 'n vaste bedrag of kan die bedrag wissel in die toekoms?

Nota: lndien wisselend, mao die bedrae hieronder (indien inqevul) oorskrv word.

Eenmalige Aftrekking:
Kolleksiedatum: 0110212022 (Bedrag)

* Herhalende Aftrekkinq: Herhaal die aftrekking onbepaald tot gekanselleer deur die kli6nt? JA X NEE (N V T.)

lste Kolleksiedatum: 0110212022

Dag van Kolleksie daarna: 01e (1-31)

(Bedrag)

Ek / Ons, die klidnt of behoorlike gemagtigde veteenwoordiger, gee hiermee goedkeuring aan StratCol om d,m.v 'n elektroniese debietorder van
die bogenoemde rekening te vorder, en om genoemde gelde oor te betaal aan die Stratcol gebruiker soos bo genoem.

(Ek / Ons bevestig dat Ek / Ons die gemagtigde persone is vir die teken en magtiging van hierdie debietorder, met handtekening magtigings soos
by My/ Ons bank geregistreer,

HANDTEKENING (1 (2):- DATUM:

Vaste Bedrag: N.V T

Wisselende Bedrag: X

SLEGS KANTOORGEBRUIK

EFT tr NAEDO E Verwysings nommer van klient:

NAEDO TRACKING (Omkring asb): '1Dl2Dt3D/ 4D/ 5D/ 6D/ 7D/ 8D/ 9D/ 100/ 14Dtz1D/ 32D



STRATCOL GEBRUIKER NO:

OOREENKOMS

Ek / Ons gee hiermee toestemming aan STRATCOL om betaling instruksies uit te reik aan my /ons bankier vir die kolleksie teen my
/ons bogemelde bankrekening by my /ons bank.

Die individuele betaling instruksies soos gemagtig, moet uitgereik en afgelewer word volgens die bogenoemde interval en op die
datum wanneer die verpligting in terme van die ooreenkoms verskuldig is-, Die bedrag ,an-elke individuele instruksie kan nie verskil
van dit wat hierin vervat word nie,

Die betaling instruksies soos gemagtig moet uitgereik word met'n venivysings nommer, welke venrrysing in die betalings instruksie
ingesluit moet word om my / ons in staat stel om dien ooreenkoms die debiet op my / ons bankstaat teldentifiseer. Di6 genoemde
nommer moet aan hierdie vorm bygevoeg soos onder bladsy 1 aangedui is by klidnt venruysingsnommer en moet voor di6 uitreiking
van enige betalingsopdrag en aan my / ons gestuur word direk nadat dit voltooi is deur mi I ons.

Ek / Ons stem saam dat die eerste betaling opdrag uitgereik sal word en afgelewer soos per kolleksie instruksie.

As die datum van die betaling instruksie egter op 'n nie - erkende bankdag val (naweek of openbare vakansiedag) stem ek / ons
in dat die betaling instruksie teen my / ons rekening op die volgende of die vorige'werkdag ingestel kan word.

NAEDO

Naedo maak voorsiening vir die dophou depositos in my / ons bankrekening om aan te pas met die vloei van krediet teen geen
bykomende koste vir myself / onsself, Ek / Ons magtig die persoon wat dielransaksie skep om van hierdie fasiliteit, nl. die EDO
stelsel, gebruik te maak teen geen bykomende koste vir myself / onsself.

Daaropvolgende betaling instruksies sal vooftgaan om gehef te word in terme van hierdie instruksie totdat die verpligtinge ingevolge
die ooreenkoms betaal is of totdat-die_ magtiging deur my / ons gekanselleer word deur middel van skriftelike fenniige;/ingian ,i'ie
STRATCOL gebruiker, welke skriftelike kennisgewing sal bevat van nie minder nie as die interval (soos aangedui oplie magtiging)
en gestuur per voorafbetaalde geregistreerde pos of afgelewer word by sy / haar adres hierbo aangedui.

MANDAAT:

Ek / ons erken dat alle betaling instruksies uitgereik deur die STRATCOL gebruiker sal hanteer word deur my / ons bogenoemde
bank asof die instruksies persoonlik uitgereik is deur my / ons.

KANSELLASIE:

Ek / Ons stem in dat hoewel hierdie gesag en mandaat gekanselleer mag word deur my / ons, sodanige kansellasie nie die
ooreenkoms sal kanselleer nie, Ek / Ons verstaan ook dat ek / ons nie bedrae, wat uit my / ons rekening (betial) onttrek is, in terme
van hierdie instruksie mag herroep indien sodanige bedrae wettiglik verskuldig was aan die STRATCOL gebruiker nie,

OORDRAG:

Ek / ons erken dat hierdie gesag gesedeer kan word aan 'n derde party indien die ooreenkoms ook gesedeer word aan daardie derde
party.

GETEKEN TE OP HIERDIE DAG VAN 20

HANDTEKENING(E) VAN REKENINGHOUER(S) SOOS BY BANK GEREGISTREER


