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..VOORWOORD

Die feit dat slegs ongeveer ses uit elke 100 van alle mense (6%) finansieel 

onafhanklik kan aftree, dui op die geweldige behoefte aan opvoeding wat 

betref persoonlike finansiële beplanning in Suid-Afrika. Hierdie probleem 

ontstaan op en ná skool wanneer duisende oningeligte jongmense die lewe 

betree sonder dat hulle opgevoed en ingelig word oor hoe 'n mens jou 

geldsake behoort te beplan. Hulle onderskat ook die belangrikheid van 

vroegtydige finansiële beplanning en die nadelige finansiële implikasies 

van 'n gebrek aan beplanning. In hierdie boekie word gepoog om die 

belangrikste persoonlike finansiële aspekte en faktore aan te spreek wat die 

jong persoon se finansiële toekoms kan beïnvloed.

ALLE SKOLIERE, in die besonder in graad 11 en 12, ALLE STUDENTE EN 

ALLE JONGMENSE, veral jong getroude egpare, BEHOORT HIERDIE 

BOEKIE TE BESIT. OUERS BEHOORT HIERDIE BOEKIE VIR HUL 

KINDERS TE KOOP.
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t DIE ONSEKERE
FINANSIËLE TOEKOMS

• W1L JY DEEL W ORD VAN DIE 6% ($ES U IT ELKE 100) MENSE IN 
SUID-AFRIKA W AT FINANSIEEL ONAFHANKLIK AFTREE?

Die langtermyndoelwit tydens per- 

soonlike finansiële beplanning is 

finansiële onafhanklikheid ná aftre- 

de. Wat beteken finansiële onaf- 

hanklikheid? Finansiële onafhank- 

likheid beteken dat 'n persoon wat 

aftree nie van familie, die staat of 

vriende vir 'n inkomste afhanklik is 

nie. Net so hoef 'n finansieel onaf- 

hanklike persoon ook nie aan te 

hou met werk ná aftrede om te kan 

oorleef nie. Nee, 'n finansieel onaf- 

hanklike persoon se eie beleggings 

is voldoende om ná sy of haar aftrede van te leef.

• W AT HET M ET DIE ANDER 94% (94 UIT ELKE 100) OEBEUR?

Hulle het óf nie beplan nie, óf verkeerd beplan omdat hulle nie vroegtydig 

geleer het hoe om hulle geldsake te beplan nie.

. 1 .
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• PERSOONLIKE FINANSIELE BEPLANNIN6 IN DIE NUW E 
SUIDAFRIKA IS INCEWIKKELD

Mense word grootliks deur die volgende faktore verwar:

die veranderende ekonomiese en politieke klimaat 

® regstellende aksie 

inflasie

die groot verskeidenheid nuwe finansiële instellings en finansiële 

produkte

teenstrydige advies oor persoonlike geldsake

berigte in en oor die media rakende persoonlike finansiële aangeleent-

hede

• die duisende makelaars wat ons strate vul

• veranderende wetgewing

individue se verskillende lewenstyle, houdings teenoor risiko, finansiële 

situasies, behoeftes, en kort-, medium- en langtermyndoelwitte

• MOENIE DAT DIT JOU W ANHOPIC  M AAK NIE

A1 wat gebeur hetr is dat daar veranderings plaasgevind het waardeur 

individue se beplanningsperiodes van 20 jaar na hoogstens drie jaar 

verkort is. Vandag benodig jy kennis en objektiewe advies om doelgerig 

jou finansiële toekoms te kan beplan. Laat toe dat suiwer en beproefde 

finansiële beginsels jou lei.

Ja, jy kan een van die 6% word deur te leer hoe om te beplan.

/• " MEN5E 3EPLAN NIE OM TE MI5LUK NIE;
HULLE MI5LUK OMDAT HULLE NIE 5EPLAN NIE. \« «

Onthou: JY  15 ’N WENNER!® 9

■- BEPLAN PEEDS NÓÚ HOE VER JY  GAAN WEN.

. 2  .



2 NET 'N LEEFTYD SE
TYD

As jy jonk is, lyk 'n leeftyd oneindig lank. Die lewe is lank, ja: die vraag is 

net wat gaan jy daarmee maak? Vir talle individue wat reeds afgetree het 

(94%) was die lewe te kort om voldoende fondse en kapitaal vir aftrede te 

genereer. 'n Gebrek aan doelgerigte en veral vroegtydige finansiële 

beplanning is meestal die oorsaak vir hierdie ongewenste en negatiewe 

ervaring. Verkeerde of geen beleggings is dikwels gemaak vanweë 'n 

gebrek aan kennis en/of finansiële dissipline (geen voorsiening vir aftrede 

omdat hulle net vir die oomblik geleef het) oor 'n leeftyd se tyd.

Dit is reeds te laat om hulle finansiële planne nóú in werking te stel. 

Meestal is hulle te oud en/of siek om aan te hou werk, 'n inkomste te 

verdien en dit te gebruik vir lewensbehoeftes en beleggings. Vir diegene is 

daar aan die einde van 'n leeftyd slegs geleende tyd sonder die nodige 

lewensmiddele oor. Persoonlike finansiële beplanning moet aan die begin 

van 'n jong lewe (veral na skool) gedoen word ten einde laasgenoemde 

situasie vry te spring. Net so moet daar volgehoue beplanning oor 'n 

leeftyd gedoen word (sien die lewensiklus van die mens tot by aftrede in 

figuur 1 op bladsy 7).

• »



WAT MAAK JY MET JOU TYD?

Of jy iets doen of niks, tyd gaan teen 

dieselfde tempo verby. Dit is tog 

snaaks dat sommige welgestelde en 

suksesvolle mense so baie tyd het en 

ander wat skaars oorleef so min. Die 

verskil lê in die feit dat eersgenoemde 

BEPLAN en hulle tyd objektief benut.

Dit is dan ook waarom ons kan sê dat 

iemand se geld of besittings 'n aan- 

duiding is van sy lewe of sy energie.

As jy toelaat dat die volgende gebeure jou tyd mors, BEPLAN jy nie: 

persoonlike besoeke, inkomende telefoonoproepe, jy sê vir alles 'ja', jy 

besluit te stadig, seifopgelegde krisisse, geen delegering nie -  jy doen alles 

self. Beplanning kom neer op DISSIPLINE in jou lewe.

• BEPLAN EN KRY JOU LOOPBAAN IN RAT

Deur te beplan dwing jy jouself om oor jóú lewe (waarvan jy net één het) te 

besin. Jy raak nou bewus van jou doelwitte en gevolglik prioriteite 

waaraan jy jou tyd, aandag en aktiwiteite moet bestee. Jy dissiplineer 

jouself om doelgerig te lewe. Onthou, as jy in die lewe na niks mik nie, 

gaan jy dit elke keer tref.

• AL/AAL KORT FINANSIËLE DISSIPLINE

Soos statistiek in Suid-Afrika aandui, het 94 uit 100 individue nooit



finansiële dissipline in hul lewens toegepas nie. Moontlik het die lewe ook 

vir sommige van hulle aanvanklik baie lank gelyk. Finansiële dissipline lei 

tot finansiële onafhanklikheid ná aftrede. BEPLAN en kry FINANSIËLE 

DISSIPLINE in jou lewe en geldsake.

• HOE LYK M Y PERSOONLIKE FINANSIËLE BEPIANNINGSIKLUS?

In die figuur 1 op bladsy 7 word die lewensiklus van die mens aangedui. 

Uit die figuur kan gesien word dat elke individu bepaalde opvoedingsjare 

het. Daama volg die werksjare en uiteindelik aftrede. Alle individue sal 

uiteindelik moet aftree, vanweë onder meer:

• ouderdom

• siekte

• werkloosheid

na die ontvangs van 'n pakket op 'n relatief hoë ouderdom (byvoor- 

beeld 55 jaar en ouer)

• regstellende aksie

t  arbeidsongeskiktheid

• vrywillige aftrede

Vroegtydige, doelgerigte persoonlike finansiële beplanning, of 'n gebrek 

daaraan, sal egter bepaal hoedanig elke individu se finansiële situasie daar 

uitsien. Sommiges sal sterf van die honger (ná aftrede), ander sal net-net 

oorleef, met party sal dit betreklik goed gaan, en enkeles sal skatryk aftree. 

Kies sommer nou hoe jy en jou gesin eendag wil aftree -  met of sonder geld 

om in jou/julle lewens- en ander behoeftes te voorsien.

Gedurende elke persoon se opvoedingsjare moet die korrekte grondslag 

rakende persoonlike geldsake reeds gelê en gevorm word. Beplanning en

.5  .• «



finansiële dissipline moet reeds hier aangeleer word. Sou die persoon dan 

wel oor geld ('n salaris en ander byvoordele) gedurende sy/haar werksjare 

beskik, sal so 'n persoon weet wat om daarmee te maak -  veral met die oog 

op aftrede. Alle geld moet gevolglik nie gedurende die werksjare gemors 

word op onbenullighede of onnodige en duur vakansies of motors nie. 

Nee, die nodige beleggings (al is jy reeds lid van 'n pensioen- of 

voorsorgfonds) moet gemaak word, met veral kapitaalgroei as primêre 

doelwit. Daar moet aangehou word met hierdie beleggings tot en met 

aftrede -  selfs daama, indien verdere groei verlang word.

Individue se pensioen is nooit voldoende ná aftrede nie. Hulle is gevolglik 

in 'n swakker finansiële posisie as voor aftrede. 'n Inkomstetekort ontstaan 

wat slegs deur addisionele beleggings wat oor 'n leeftyd gemaak is, gevul 

kan word. Andersins sal die individu 'n baie laer lewenstandaard ná 

aftrede moet aanvaar. Pensioen kan maar gemiddeld in sowat 50% van jou 

behoeftes na aftrede voorsien. Hie voorsiening of voorsorg is gevolglik die 

antwoord vir die inkomstetekort na aftrede.

Aftrede en die moontlike inkomstetekort wat kan ontstaan, behoort 

duidelik vanuit die grafiek te wees. Jy weet self waar in die lewensiklus jy 

jou bevind (skool, tersiêre onderrig, werksjare). Dui dit aan en noem jou 

huidige posisie op die lewensiklus punt A. Dui nou vir jouself 'n punt B 

aan wat wys wanneer jy finansieel onafhanklik wil aftree. Jou eie 

beplanning kan dit nou vir jou moontlik maak om by punt B te kom. Jy 

weet nou waar jy is en waar jy wil heengaan -  net soos met 'n motor. Nou 

beplan jy die beste finansiële pad om daar te kom. Dit is presies hoe 

eenvoudig finansiële doelwitbereiking kan wees indien ons volgens 

bepaalde riglyne doelgerig en vroegtydig ons finansiële toekoms beplan.

. 6  .
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Figuur 1 Lewensiklus van die mens tot by aftrede

Bron: Aangepas uit N J Swart, 1996, Personal Financial Management, Kaapstad: Juta.

Kyk na die volgende blanko tjek met jou naam daarop. Vul nou self die 

bedrag in wat jy graag sal wil hê. Dit is presies wat beplanning doen. Dit 

laat jou toe om van jou punt A na jou punt B te gaan. BEPLANNING 

waarborg jou tjek en sal dit uitbetaal by punt B.

BANK VAN DIE LEWE

Aan die leser:_________Jp U  naaiTI_______________________

______________________________________R Jó ú  be d r a q

BEPLANNING

5ERE1K JOU DKOME - 3EPLAN NOU!
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• IS JY FINANSIEEL FIKS?

Wat is finansieel fiks? Jy is finansieel fiks as jy nie slegs die volgende vrae 

kan beantwoord nie, maar dit ook reeds in jou lewe toegepas het:

Ken jy jou huidige finansiële posisie? (Weet jy waar is jóú punt A in jóú 

lewensiklus?)

• Het jy 'n punt B?

• Weet jy hoe om by jou punt B te kom?

• Is jy bewus van al die faktore wat jou persoonlike finansiële beplanning 

beïnvloed?

• Ken jy al die verskillende persoonlike finansiële beplanningsareas? 

Weet jy hoe om persoonlike finansiële beplanning te doen?

Vir die meeste jongmense 

sal die antwoord 'n be- 

sliste NEE wees. Dit is 

geen probleem nier lees 

verder HOE OM JOU 

FINANSIËLE OEFEN- 

PROGRAM op te stel.

E3EPLAN,
WOKD FINAN5IEEL FIK5, 

WOPD ’N FINAN5IËLE WENNEP.

.8  .



3 BEPIAN VROEG IN
JOU MÓRE
(VROEGTYDIGE
BEPANNING)

• W AARO M  MOET EK NOU REEDS BEPLAN^

Persoonlike finansiële sukses hang 

uitsluitlik af van vroegtydige beplan- 

ning. Hoe eerder jy begin, hoe beter, 

en hoe langer jy daarmee aanhou, 

hoe beter. Dink weereens aan punt A 

en punt B in jou lewensiklus. A1 het 

jy punt B op 50-jarige ouderdom 

aangedui, beteken dit nie noodwen- 

dig dat jy dan al jou beleggings gaan 

opeis nie. Nee, jy laat dié beleggings 

wat jy nie benodig om van te lewe 

nie, so lank moontlik met rus. So- 

doende is jou kapitaalgroei (die verhoging in die waarde van jou 

beleggings) hoog en vinniger omdat jy rente op rente verdien, sonder 

om daarop belasting hoef te betaal.



Kom ons kyk na 'n praktiese voorbeeld: jy belê R100 per maand vir 

periodes van 20,25,30 en 40 jaar teen 15% rente per jaar. Kom ons kyk nou 

wat die toekomstige beleggingswaardes oor die verskillende tydperke sal

wees:

Periode Bedrag Rentekoers Toekomstige waarde

20 jaar R100 15% = R149 723,95

25 jaar R100 15% = R324 352,96

30 jaar R100 15% = R692 327,96

40 jaar R100 15% = R3 101 605,47

Kom ons stel dieselfde voorbeeld anders: vier persone belê R100 per

maand teen 15% per jaar tot op ouderdom 60. Hulle begin onderskeidelik

belê op 20-, 30-, 35- en 40-jarige ouderdom.

Ouderdom Bedrag Rentekoers Toekomstige waarde
20 jaar R100 15% = R3 101 605,47
30 jaar R100 15% = R692 327,96
35 jaar R100 15% = R324 352,96
40 jaar R100 15% = R149 723,95

Met ander woorde, die persoon wat reeds op 20-jarige ouderdom begin 

belê, kry meer as R3 miljoen uit 'n enkele belegging. As jy wag tot jy 40 jaar 

oud is en dan begin belê, sal jy met ongeveer R150 000 op ouderdom 60 

tevrede moet wees.

Kan jy dink as jy boonop in 'n effektetrust vir so 'n lang periode belê (en jy 

verdien kapitaalgroei teen meer as 25%) wat jou uiteindelike belegging(s) 

werd sal wees? Sodoende beskerm jy jouself teen inflasie.

&EGIN ONMIDDELLIK 3EPLAN EN 3ELE.

. 1 0 .



• WAT IS IMFLA.SIE?

Inflasie is die dalende koopkrag van geld. Dit beteken dat R1 vandag meer 

sal kan koop as dieselfde R1 oor tien jaar. Om inflasie se invloed op die 

koopkrag van geld te bereken, werk jy met die faktor 72. Gestel die 

inflasiekoers is 12% per jaar. Deel nou die 72 deur 12 en kry 6. Dit beteken 

dat inflasie die koopkrag van geld elke ses jaar halveer.

R100 sal ses jaar later byvoorbeeld slegs kan koop wat R50 in vandag se 

geld kan koop.

• HOE MOET EK BEPLAN?

Onthou weereens punte A en B. Waar is jy en waar wil jy wees? 

Beplanning gaan oor die wyse hoe jy by punt B gaan uitkom. Ken eerstens 

jou huidige finansiële situasie of posisie. Stel nou vir jouself kort-, medium- 

en langtermyndoelwitte. Jy wil byvoorbeeld oor ses maande (kort termyn) 

R1 000 in 'n spaarrekening hê. Net só wil jy oor twee jaar die opbrengs op 

effektetrusts (wat jy nog nie het nie) aanwend as deposito op 'n 

tweedehandse motor (medium termyn). Oor vyf jaar of 20 jaar wil jy 'n 

uitkeerpolis op 'n bepaalde manier aanwend (lang termyn).

Nou moet jy vir jouself 'n begroting opstel ten einde te bepaal of jy 

maandeliks geld sal hé vir sodanige drie tipes beleggings. Sou jy wel geld 

hê en jou begroting wel klop, implementeer dan jou planne: open 'n 

spaarrekening, begin effektetrusts koop en neem 'n polis uit.

As jou begroting nie klop nie, moet jy meer realistiese kort-, medium- en 

langtermyndoelwitte opstel. Koop byvoorbeeld slegs effektetrusts en los 

eers die res!
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Hersien voortdurend jou planne en onthou dit is 'n beplanningsproses wat 

lewenslank moet aanhou as jy 'n finansiële wenner wil wees. Waak 

daarteen om beleggings voortdurend (onnodig) te wysig -  dit kos baie 

geld. Die beplanningsproses of stappe tydens beplanning word vervolgens 

aangedui.

Bepaal jou huidige finansiële posisie (jóú punt A). Bepaal jou kort-, 

medium- en langtermyndoelwitte (jóú punt B). Stel 'n begroting op en kyk 

of jy jou doelwitte sal kan bereik en of jy geld sal hê om daarvoor af te 

staan. Implementeer jou planne indien jou begroting dit toelaat (neem 'n 

polis uit, belê in effektetrusts). Verander jou doelwitte indien jou begroting 

dit nie toelaat nie. Hersien jou planne voortdurend.

• HOE STEL EK 'N BEGROTINO OP?

Voorbeeld Jan Feb Maart ... Des Totaal

Inkomste
(a)
(b)
(c)
1 Totale inkomste

Uitgawes
(a)
(b)
(c)
2 Totale uitgawes

3 Surplus (+) 
of tekort ( - )  
(1-2)

4 Kumulatiewe 
surplus of 
tekort
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'n Surplus ontstaan sodra jou inkomste jou uitgawes oorskry. 'n Tekort 

beteken dat jou uitgawes meer is as jou inkomste. Die surplus of tekort 

moet so na as moontlik aan nul wees. Groot afwykings (+ of - )  dui óf op 

swak beplanning (onrealistiese hoë of lae skatting van inkomste en/of 

uitgawes) óf op emstige finansiële probleme (soos te veel skuld).

DEPLAN REALISTIES 
EN HOU SY JOU SEGPOTING - 

FINANSIËLE DISSIPLINE 
IS MOS JOU WAGWOOPD!
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JOU BEROEPSKEUSE: 
STUDIES, WERKNEMER, 
EIE BESIGHEID

Hoera! Geen verpligte Weermagopleiding nie! Opleiding en studies is 

vandag belangriker as ooit ten spyte van regstellende aksie, en die nuwe 

Suid-Afrika bied talle geleenthede aan jongmense. As ons daaraan dink dat 

die Suid-Afrikaanse Weermag soveel lewens vir tien tot vyftien jaar met 

verpligte diensplig en kampe van 'n normale lewe weggehou het, dan het 

jy vandag 'n geweldige voorsprong met dié dat daar geen verpligte 

Weermagopleiding is nie.

• WAT KOS STUDIES M T

Diegene wat wil gaan studeer moet die koste daarvan deeglik opweeg teen 

die finansiële voordele (salarispakket) wat 'n bepaalde tipe beroep vir hulle 

sal inhou. Dit is nou indien hulle na afloop van hulle studies werk sal kry -  

behalwe as hulle vir hulself gaan werk. Studiekoste verwys onder meer na 

die volgende:

afstand wat gery moet word na die universiteit of technikon

• aantal klasse wat bygewoon moet word

• vakke waarvoor ingeskryf word

die koste van vervoer (motor of trein)
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die beskikbaarheid van 'n beurs al dan nie

die spesifieke kursus

hoeveel gesinslede gelyktydig studeer

hoe geredelik dosente en 'n biblioteek beskikbaar is

Hou vakansie- of deeltydse of n tweede werk in gedagte om hierdie koste 

te kan betaal.

• MOET EK DEELTYDS OF VOLTYDS STUDEER?

Jou ouers se finansiële posisie sal die antwoord hierop verskaf. 'n Persoon 

wat voltyds studeer en self studiekoste moet betaal, sal sukkel om dit reg te 

kry as daar nie werk beskikbaar is nie. Deeltydse studies terwyl jy werk, 

byvoorbeeld deur Unisa of die Technikon SA, skakel hierdie probleem uit. 

Dit is egter moeiliker om deeltyds te studeer en dit verg baie selfdissipline.

• HOEVEEL CAAN EK EENDAG VERDIEN?

Jou kwalifikasies, velkleur, die spesifieke beroep en bedryf waarin jy gaan 

staan, asook die stad, buurt of dorp sal bepaal hoeveel jy gaan verdien.

• HOE GAAN REGSTELLENDE AKSIE M Y  BEÏNVLOED?

Afhangende van jou velkleur gaan regstellende aksie jou óf positief óf 

negatief direk beinvloed. Regstellende aksie gaan jou indirek beïnvloed 

waar jou pa of ma of familie byvoorbeeld hulle werk verloor het en jy nou 

nie meer op hulle fondse kan staatmaak nie.
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• HOE KIES EK 'N LOOPBAAN?

Die meeste persone sal verskeie kere in hul lewe van loopbaan verander. 

Die keuse is eintlik 'n proses, eerder as 'n enkele gebeurtenis. Omdat jou 

werkskeuse jou lewenstandaard en lewe bepaal, is dit 'n belangrike keuse.

• KEN JOUSELF

Jy moet weet wie jy is en waarvan jy 

hou. Moet nooit 'n loopbaan met 'n 

stokperdjie verwar nie, tensy jy 'n 

eie besigheid rondom jou stokperd- 

jie wil bou. Weet of jy daarvan hou 

om met mense te werk, op jou eie of 

in 'n span te werk, risiko's te neem, 

'n stabiele lewe te lei, self werk te 

inisieer, deur geld gemotiveer word, 

erkenning as motiveerder te verkry, 

groot afstande te ry, op een plek te 

werk, verder te studeer of nie.

• WEET WATTER BEROEPE BESTAAN

Verkry inligting omtrent beroepe waarin jy moontlik belang sal stel. Soek 

na bedrywe (groepe van besighede of beroepe) wat besondere groei ervaar 

en waarin daar talle nuwe sakegeleenthede op 'n kontinue (volgehoue) 

grondslag ontstaan. Kyk veral na die werksaktiwiteite, die werkplek, die 

vergoedingspakket, werksvereistes, lewenskwaliteit en werksbevrediging.
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• EK IS WERKLOOS, HELP MY ASSEBLIEF

WEES POSITIEF EN MOET NOOIT MOED OPGEE NIE! A1 voel jy 

onsuksesvol, minderwaardig, gefrustreerd, hou net eenvoudig aan. Praat 

met vriende, familie en hou koerante en advertensies dop vir werksge- 

leenthede. Aanvaar enige tipe etiese werk, al is dit net tydelik. Besluit dat 

geen werk vir jou te minderwaardig is nie. Watter werk jy ook al kan kry 

(byvoorbeeld motors was of huise se vensters was of tuinwerk), doen dit so 

goed as moontlik sodat jy dit as verwysing vir verdere werk kan gebruik. 

Registreer by die Departement Mannekrag en hou altyd 'n curriculum 

vitae (CV) byderhand.

Hou aan, jy moet net!

• HOU ALTYD 'N OPCEDATEERDE CV BYDERHAND

'n Curriculum vitae (CV) is 'n dokument waarin jy die pad van jou lewe tot 

nou toe aandui. Jou skolastiese, werk-, sport- en ander prestasies word 

daarin aangedui. Hou altyd hierdie kort dokument op datum sodat jy dit 

op kort kennisgewing aan 'n potensiële werkgewer kan voorlê. Jy bemark 

jouself in jou CV -  stel dit gevolglik sodanig op en let veral op die volgende 

aspekte:

Dit moet netjies getik wees op papier van 'n goeie gehalte.

• Maak dit kort en kragtig.

• Wees objektief omtrent jou lewe.

Verskaf inligting omtrent persoonlike besonderhede (naam, van, 

geboortedatum, huwelikstatus, geslag, nasionaliteit, taalvaardigheid, 

algemene gesondheid).
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• Inligting omtrent opvoedkundige kwalifikasies (hoogste standerd 

geslaag, toekennings op skool, tersiêre onderrig, leierskapsposisies 

beklee, buitemuurse aktiwiteite en sport) is nodig.

Beskryf jou huidige werk (tydperk in diens, posisie(s) beklee, take, 

verpligtinge, meriete, salaris, byvoordele, redes vir diensverlating).

• Gee jou werksgeskiedenis (soos bo).

Verskaf algemene inligting oor belangstellings en stokperdjies.

• Voorsien name, adresse en posisies beklee deur persoonlike verwy- 

sings, wat jy vooraf in kennis moet stei dat jy hulle as verwysings gaan 

gebruik.

• JOU EERSTE ONDERHOUD

Vir jou is die doel van hierdie 

onderhoud om jouself, jou dienste 

en vermoëns aan 'n werkgewer te 

verkoop. Skep dus die beste indruk 

moontlik sonder leuens, oordry- 

wing, die belediging van ander 

mense, 'n swak voltooide aansoek- 

vorm en CV asook enige argumente 

tydens die onderhoud. Wees stipte- 

lik, netjies en moet nie van jóú kant 

af die onderhoud onderbreek nie. 

Antwoord slegs op wat gevra word. 

Vra vrae oor die werkgewer, maar sorg dat jy wel vooraf meer omtrent die 

werkgewer uitgevind het. Sodoende sal jy die werkgewer beïndruk. Maak 

seker dat jy vrae wat aan jou gestel word volledig en ondubbelsinnig 

beantwoord.

.18 ,



• BEGIN JOU EIE BESI6HEID

In die nuwe Suid-Afrika is daar duisende besigheidsgeleenthede. Skool- 

verlaters en jongmense moet hierdie geleenthede benut. Boonop is die 

beste tyd om jou eie besigheid te begin dié tydperk wat jy basies niks of 

slegs 'n ou motor het om te verloor. Jou pa en ma, wat jare reeds aan die 

stabiliteit en sekuriteit van byvoorbeeld die Staatsdiens gewoond geraak 

het, sal nie maklik die risiko van 'n eie besigheid aanvaar nie.

Iemand wat sy eie besigheid begin of 'n bestaande besigheid koop, word 'n 

entrepreneur genoem.

As jy 'n entrepreneur wil word, moet jy eerstens 'n besigheidsgeleentheid 

kan raaksien. Talle skoliere het vandag reeds eie besighede wat hulle binne 

vyf jaar ná skool in miljoenêrs gaan verander. Ander begin op skool reeds 

met aandele spekuleer en sal na 30-jarige ouderdom nooit weer hoef te 

werk nie, tensy hulle graag wil. Ja, van worsbroodjies tot miljoenêr, met te 

veel geleenthede om te benut.

Soek 'n diens wat nog nie gelewer word nie of 'n produk wat nog nie 

bestaan nie, maar wat mense se lewens makliker sal maak as hulle dit besit. 

Doen iets beter, goedkoper of gouer. Ja, daar is te veel geleenthede (idees 

wat kan werk as toekomstige besighede) om op te noem. Voorbeelde van 

laasgenoemde is onder meer:

Ontwikkel 'n nuwe speletjie wat ontspanning en gesondheid bevorder.

• Lewer 'n diens deur leë kamers in woonhuise vir mense te verhuur. 

Pas op groot skaal huise op (40 tot 50) gedurende vakansies.

• Soek werk vir ander mense.
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Leer ouers se kinders tuis hoe om bepaalde vaardighede te bemeester. 

Bemark gesondheidsprodukte.

Begin met netwerkbemarking -  'n konsep wat die wêreld oomeem en 

duisende finansieel gesonde en welgestelde mense agterlaat.

• Doen onderhoud aan woonhuise.

Vervoer klein goedere vinnig tussen stede.

Help mense om hul vakansies te beplan.

• Neem mense op toere (Wildtuin, Tuinroete, Kalahari).

• Leer mense lewensvaardighede.

• Maak iets vir die vlooimark.

• Verkoop iets op die vlooimark.

• Begin 'n kleuterskool.

• Politoer motors.

Sekere idees sal nie binne jou bereik skyn te wees nie, vanweë onder meer 

'n gebrek aan kennis, fondse, vaardighede en finansiering. Gaan sit en 

beplan totdat hulle wel binne jou vermoë val of kies dié waarvoor jy reeds 

kans sien.

Jy werk gevolglik vanaf 'n idee na 'n besigheidsgeleentheid en daama stel 

jy 'n besigheidsplan op.

• WATTER BESIGHEIDSVORM MOET EK KIES?

Nadat jy jou besigheid vir belastingdoeleindes geregistreer het, moet jy ook 

die naam van jou besigheid registreer. Daama moet jy die besigheid in die 

vorm van 'n eenmansaak, 'n vennootskap, 'n beslote korporasie of 'n 

maatskappy bedryf.
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As jy alleen in die besigheid is, moet jy dit as 'n eenmansaak of as 'n beslote 

korporasie bedryf. As julle twee of drie is, kan julle 'n vennootskap of 'n 

beslote korporasie vorm. Ek beveel 'n beslote korporasie as besigheids- 

vorm vir jongmense aan.

'n Eenmansaak: Dié besigheid het net een eienaar wat alleen in die 

winste, risiko's en verliese deel. Die alleeneienaar kan nooit sy inkomste 

skei van dié van die eenmansaak nie en daar is min belastingvoordele. 

'n Vennootskap: Twee tot twintig persone kan 'n vennootskap vorm. Net 

soos 'n eenmansaak, bestaan 'n vennootskap ook nie afsonderlik van 

die vennote as dit kom by verantwoordelikheid vir die skuld van die 

vennootskap nie.

'n Beslote korporasie: Een tot tien persone kan 'n beslote korporasie (BK) 

vorm. Lede van die BK is beperk aanspreeklik (in 'n mate) vir die skuld 

van die BK, met ander woorde, lede se persoonlike bates word beskerm. 

Dit is beslis die mees geskikte vorm vir jongmense om 'n eie besigheid 

te begin. Daar is talle belastingvoordele.

'n Privaat maatskappy: Een tot vyftig persone kan so 'n maatskappy 

vorm. Net soos 'n BK is 'n maatskappy 'n regspersoon wat onafhanklik 

van sy lede bestaan. Dit is baie meer ingewikkeld om te stig as 'n BK en 

is onderworpe aan baie meer wetsvereistes. Behalwe vir doeleindes van 

boedelbeplanning, is 'n BK die mees geskikte besigheidsvorm om te 

kies.

Kry meer inligting oor beslote korporasies deur te skryf aan:

Die Registrateur van Beslote Korporasies

Posbus 429

PRETORIA

0001
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Verdere inligting kan bekom word van

die Kleinsake-ontwikkelingskorporasie (KSOK)

• depositonemende finansiële instellings (banke) 

universiteite en technikons

die Kleinsake-adviesburo 

die Kamer van Koophandel

tydskrifte soos Your Own Business, Black Enterprise en Entrepreneur/ 

Enterprise.

• STEL EERS 'N BESICHEIDSPLAN OP

'n Besigheidsplan of sakeplan sit al jou besigheid se aktiwiteite en aspekte 

uiteen. 'n Besigheidsplan dui aan wat, hoe, wanneer en waarom die 

entrepreneur dit wil doen wat die besigheid veronderstel is om te doen. 

Die voordele wat 'n besigheidsplan vir die entrepreneur inhou, is onder 

meer die volgende:

Dit dwing die entrepreneur om objektief na die besigheid te kyk. 

Navorsing word oor talle aspekte van die te stigte besigheid gedoen. 

Besigheidsplanne word nie slegs neergeskryf nie, maar ook in finansiële 

terme uitgedruk.

Die plan kan aan die verskaffers van fondse (banke, sakepersone) 

voorgelê word ten einde fondse te bekom vir die finansiering van 

besigheidsaktiwiteite.

Die entrepreneur word gedwing om sy/haar bestuursvermoëns en 

hulpbronne (bates, personeel) te evalueer.

Risiko's, geleenthede, bedreigings, sterk- en swakpunte word geïdenti- 

fiseer.
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'n Besigheidsplan kan onder meer die volgende punte aanspreek:

'n Buiteblad met die naam van die ondememing, eienaar se besonder- 

hede en besigheidsembleem, asook 'n inhoudsopgawe waarin die 

struktuur van die besigheidsplan aangedui word.

Beskryf die rede waarom die tipe ondememing gekies is. Dui die 

lewensvatbaarheidstudie ('n studie wat vooraf gedoen is om die kanse 

van die ondememing om te slaag, te bepaal) met die ondememings- 

doelwitte aan.

Beskryf die ondememing met verwysing na die produk/diens, die 

mark (diegene wat die produk/diens gaan gebruik) en ligging.

Verskaf 'n bemarkingsplan (verkoopplan) vir die besigheid se produk/ 

diens.

• Stel 'n finansiële plan op (uitgawes, inkomste, kapitaalbehoeftes, 

inkomste- en balansstaat, gelykbreekpunt, eie fondse) wat die finansiële 

aktiwiteite en administrasie aandui.

• 'n Personeelplan (aantal werknemers, posvereistes) word verder vereis.

• Wys deur die nodige feite en motiverings in 'n samevatting waarom die 

ondememing en die aansoek om fondse (finansiering) sal slaag.

• EK W IL 'N BESI6HEID KOOP

Pasop, 'n bestaande besigheid hou talle slaggate vir die beginner of leek in. 

Meestal lyk 'n lae prys na 'n goeie koop, wat eintlik sommer gou-gou 'n 

duur koop kan word. Net so beteken 'n hoë prys nie noodwendig 'n 

winsgewende ondememing nie. Moet nie sonder meer die verkoper se 

redes vir die verkoop aanvaar nie. 'n Verkoper (eienaar) is dikwels onder 

groot druk om te verkoop, het gebrekkige bestuurskennis of het bykans 

geen besigheidservaring nie.
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Indien die jongste finansiële state (wat bestaan uit 'n inkomste- en 

balansstaat) beskikbaar is, huur jy 'n rekenmeester om dit vir jou na te 

gaan. In die afwesigheid daarvan moet finansiële state eers opgestel word. 

(Vir meer inligting raadpleeg N J Swart, Personal Financial Management, 

Kaapstad: Juta.)

• JY BENODIG NOU BESIGHEIDSVERSEKERING

Sodra jy 'n besigheid in die vorm van 'n vennootskap, beslote korporasie of 

maatskappy begin het, moet jy meer uitvind omtrent:

koop- en verkoopooreenkomste 

besigheidsversekering, en

• sleutelpersoonversekering
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5 COOL BESLUITE VIR 'N
COOL KID (HOE OM  
TE BEPIAN)

Om presies te weet hoe skoolverlaters en jongmense moet beplan ten tye 

van 'n onsekere finansiële toekoms is geen maklike taak nie, hoofsaaklik 

omdat die regte keuses en besluite dikwels eers oor vyf, tien of twintig jaar 

waargeneem kan word.

• W AT IS JOU UITDAGING?

Die jong persoon se uitdaging staan vandag op twee bene. Die een been se 

uitdaging is om op die kort termyn te kan voortbestaan, met ander woorde 

om 'n werk te bekom en 'n inkomste te verdien. Die tweede been se 

uitdaging is die langtermyndoelwit van persoonlike finansiële beplanning, 

naamlik om finansieel onafhanklik te kan aftree. Vanuit die werk en 

inkomste moet beleggings met die oog op langtermynkapitaalgroei 

gemaak word ten einde hierdie tweede bedreiging die hoof te kan bied.

• TALLE JONGMENSE SE PROBLEME IS DAT HULLE ...

nie weet dat hulle moet beplan nie

• oor geen kennis van persoonlike finansies beskik nie

,2 5 .



nie op skool hierdie lewensvaardighede (met die oog op die toekoms) 

aangeleer word nie

'n te hoë lewenstandaard na skool wil handhaaf 

onmiddellik net die beste in die lewe wil hê

nie weet hoe hul besluite op en ná skool die res van hulle finansiële 

toekoms raak nie

® met 'n te duur motor wil begin

'n 'duur' eiendom huur in plaas daarvan om so gou moontlik 'n eie 

bekostigbare eiendom te koop

en veral: nie oor so 'n boekie beskik wat hulle kan deurlees nie

• W AARIN  LÊ DIE OPLOSSINÚ?

Die oplossing lê in DOELGERIGTE, VOLGEHOUE PERSOONLIKE 

FINANSIËLE BEPLANNING, of te wel FINANSIËLE DISSIPLINE.

• LEWENSBELANGRIKE RIGLYNE VIR JOU FINANSIËLE TOEKOMS

• Verkry kennis van persoonlike finansies.
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Begin doelgerig beplan vir die kort, medium en lang termyn.

Koop so gou moontlik 'n eie woonplek.

Ry so lank moontlik met 'n ouer model motor.

Hou jou lewenstandaard eers laag.

Gaan uitgawes aan volgens prioriteite.

• Beplan volgens 'n eie begroting.

• Belê van jou heel eerste inkomste af.

Streef na finansiële onafhanklikheid ná aftrede en NIE NÁ SKOOL NIE.

• Woon so lank moontlik by jou ouers.

• Stel 'n geldige testament op (kyk hoofstuk 8).

• Pasop vir 'n onbeplande baba.

Beplan jou eie kinders se finansiële toekoms, al is hulle nog op skool. 

Raak bewus van alle moontlike faktore wat persoonlike finansiële 

besluite raak.

Begin so gou moontlik 'n eie besigheid vir 'n toekomstige Suid-Afrika 

(pas egter op vir vakbonde indien jou besigheid heelwat werknemers in 

diens het).

Stel jou huweliksvoorwaardekontrak (HVK) as 'n suiwer finansiële 

ooreenkoms op (kyk hoofstuk 10).

Volg 'n 'waste not, want not'-strategie. Dit beteken dat jy nie 'n groot 

behoefte aan geld sal hê nie indien jy dit nie mors nie.

• Gebruik skuld oordeelkundig.

Goeie redes vir skuld
Dit wat gekoop word is 'n geweldige winskoop -  die volgende dag kos 

dit twee keer soveel.

Die prys van die artikel styg so vinnig dat dit nie moontlik is om 

daarvoor te spaar nie.
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Die huidige bate se herstel- en onderhoudkoste is te duur; dit is 

gevolglik goedkoper om dit te vervang.

Verkeerde redes vir skuld
9 'n Verkoopspersoon of verteenwoordiger praat jou om om iets te koop 

wat jy nie regtig nodig het nie.

Die onnodige koop van duur artikels bloot ten einde met ander persone 

of ondememings te kompeteer.

• Om te koop sonder dat jou begroting dit toelaat.

*  Om te koop net om in die mode te wil wees.

Ken die nadele van krediet/skuld
• Dit is duurder as kontant, want jy betaal rente.

Mense word verkeerdelik aangemoedig om te koop wat hulle nie 

benodig of kan bekostig nie.

Rente maak kredietaankope baie duur en vereis sekuriteit.

• Dit lei dikwels tot impulsiewe aankope.

Skuld gaan dikwels met addisionele koste soos lewens- en ongeskikt- 

heidsversekering gepaard.

Onthou die verskil tussen begeertes (dit wat jy graag sal wil hê) en 

behoeftes (dit wat jy benodig).

Weet hoe om 'n skuldkrisis te hanteer. Dalk is dit nodig om

onbenutte huisartikels soos 'n fiets of yskas te verkoop

# die dienskontrak vir die televisie te laat verval en die M-Net-kontrak op 

te skort

# met een motor werk toe te ry 

die tweede motor te verkoop
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• met die bus werk toe te ry

• nie uit te eet nie

minder luukse voedselsoorte te koop 

die huishulp te ontslaan

• self die tuinwerk te doen

self die motor te was en huis skoon te maak

• buitekamers te verhuur

nie meer die foon te gebruik nie, tensy vir belangrike sake 

versekeringspremies tydelik te halveer (behou die lewens- en onge- 

skiktheidsdekking)

sosiale aktiwiteite en sport drasties in te kort 

jou duurder huis of woonstel teen 'n goeie prys te verkoop en 'n meer 

bekostigbare woning (sonder 'n swembad) nader aan jou besigheid, 

kinders se skole, ens, te koop.

Ken jou huishoudelike risiko's en maak finansiële voorsiening vir bepaalde 

gebeurlikhede, byvoorbeeld verseker jou motor, huisinhoud asook woon- 

plek indien jy dit besit, teen diefstal, brand en politieke oproer, en verseker 

jou besigheidsaandeel indien jy vir jouself werk.
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6 RY ARM. AAAAR BLY 
RYK ('N MOTOR)

Vir 'n skoolverlater of pasgetroude is 'n motor geen belegging nie. Dit is 

nie eens 'n belegging in jou middeljare nie. Vir minstens die eerste vyftien 

jaar nadat jy die skoolbanke vaarwel toegeroep het, behoort jy so min geld 

as moontlik in 'n motor te belê. Talle jongmense, asook ouer mense, 

spandeer te veel geld op verskeie voertuie gedurende hul lewens. 

Sodoende gaan aftreegeld verlore.

• W AARO M  RY DUISENDE JONGMENSE SULKE DUUR MOTORS^

Die antwoord lê voor die hand -  'n nuwe, spoggerige voertuig laat jou 

goed vertoon, veral in 'n goeie woonbuurt. 'n Vierwielaangedrewe 

voertuig word dikwels bykomend besit om 'n goeie indruk te maak en 

mededingend voor te kom. Talle mense dink 'jy is wat jy ry' -  maar dit is 

ver verwyderd van die waarheid.

Nee, belê jou geld so spoedig moontlik in eiendom ('n woning) en betaal so 

vinnig moontlik jou verband af. Terwyl die ander persoon met die mooi 

voertuig een motor na die ander koop, sal jy na tien, vyftien jaar net so 

vinnig DIE EEN EIENDOM NA DIE ANDER KAN KOOP. Jou voertuie sal 

twintig of dertig jaar lank swakker vertoon, maar jóú miljoene rande se 

eiendomme en ander beleggings sal daarvoor vergoed. Na baie jare sal jou
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eiendomme vir jou sorg en jou toelaat om duur voertuie te koop OMDAT 

JY DIT DAN KAN BEKOSTIG EN JOU FINANSIËLE TOEKOMS REEDS 

VERSEKER IS ...

• HOE O M  JOU MOTOR TE FINANSIER

As jy een van die gelukkiges is, kan jy by jou ouers 'n persoonlike lening 

aangaan, onderworpe aan hulle voorwaardes. Sou dit nie moontlik wees 

nie, kan 'n bank of bouvereniging om 'n oortrokke bankrekening genader 

word. Jou ouers beskik dalk oor 'n polis of ander sekuriteit wat namens jou 

aan die bank sedeer (oorhandig) kan word totdat jou motor klaar betaal is.

'n Duurder metode is om van 'n afbetalingsverkoopooreenkoms gebruik te 

maak. Hiervolgens betaal jy as die koper 10% deposito waama jy die motor 

oor 'n periode van tot 54 maande temgbetaal. 'n Afbetalingsverkoopoor- 

eenkoms se finansiering word óf direk (van die bank) óf indirek van die 

verkoper van die motor bekom (die verkoper sluit weer 'n ooreenkoms met 

die bank). By 'n direkte transaksie word die ooreenkoms op die perseel van 

die bank gesluit. By 'n indirekte transaksie geskied dit op die perseel van 

die verkoper wat dit telefonies, per teleks/faks of persoonlik na die bank 

vir evaluering verwys.

Die koper neem dadelik besit van die motor, maar die verkoper behou 

eiendomsreg totdat die laaste paaiement betaal is. Die motor bly dus die 

verkoper se sekuriteit, sou die koper nie die paaiemente betaal nie. Sluit 

altyd kredietlewensversekering by jou afbetaalverkoopooreenkoms in, 

sodat die motorskuld klaar afbetaal is indien jy te sterwe sou kom. Onthou 

dat 'n verkoper nooit by so 'n ooreenkoms 'n motor 'voetstoots' aan jou 

mag verkoop nie.
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Geld kan ook (met die nodige toestemming, natuurlik) op jou ouers se 

huisverband geleen word, mits die maandelikse paaiemente stiptelik teen 

die verbandkoers (met ander woorde, met rente) terugbetaal word.

DIE G KO O X  G E H E IM  15 EN B L Y  E G T E R : 

R Y  ARM,  M AAR 3 L Y  RYK!
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