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1 OPENBARE ENTITEIT SE ALGEMENE INLIGTING

GEREGISTREERDE NAAM Wes-Kaapse Taalkomitee

REGISTRASIENOMMER NVT

FISIESE ADRES 3de Vloer, Protea Versekeringsgebou
Groentemarkplein
Kaapstad
8001

POSADRES Privaatsak X9067
Kaapstad
8000

TELEFOONNOMMER/S 021 483 9677

FAKSNOMMER 021 483 9673

E-POSADRES MoniqueCindy.Coerecuis@westerncape.gov.za

WEBWERFADRES www.westerncape.gov.za

EKSTERNE OUDITEURS Ouditeur-Generaal van Suid-Afrika

BANK Nedbank

MAATSKAPPY/ RAADSEKRETARIS NVT

2 LYS VAN AFKORTINGS/AKRONIEME
DKES Departement van Kultuursake en Sport

D:ORB Direktoraat Ondernemingsrisikobestuur

FJS Finansiële Jaarstate

King III King-verslag oor Korporatiewe Bestuur, 2009

LUR Lid van die [Provinsiale] Uitvoerende Raad

ORB Ondernemingsrisikobestuur

ORBKOM Ondernemingsrisikobestuurkomitee

PanSAT Pan-Suid-Afrikaanse Taalraad

PTKs Provinsiale Taalkomitees

SAGT Suid-Afrikaanse Gebaretaal

SKOOR Staande Komitee op Openbare Rekeninge

WKR Wes-Kaapse Regering

WKTK Wes-Kaapse Taalkomitee

WOFB Wet op Openbare Finansiële Bestuur, 1999
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3 STRATEGIESE OORSIG

3.1 Visie

Die bemagtiging van al die mense van die Wes-Kaap deur middel van taal, die
verstewiging van menswaardigheid deur respek vir mekaar se tale en die
bevordering van veeltaligheid.

3.2 Missie

Monitering van die gebruik van die drie amptelike tale van die Wes-Kaap;
monitering van die implementering van die Wes-Kaapse Taalbeleid; en raadgewing
aan die LUR (Lid van die Provinsiale Uitvoerende Raad) wat taalsake bestuur en aan
PanSAT (Pan-Suid-Afrikaanse Taalraad)oor taalsake in of van betrekking op die
provinsie.

3.3 Waardes

Integriteit, verantwoordbaarheid, bevoegdheid, responsiwiteit en sorg.

3.4 Strategiese uitkomsgeoriënteerde doelwitte

Moniteer die implementering van die Wes-Kaapse Taalbeleid en voorsien toepaslike
raad aan die LUR en PanSAT.

4 WETGEWENDE EN ANDER MANDATE

Die Wes-Kaapse Taalkomitee (WKTK) is deur die Wes-Kaapse Provinsiale Talewet,
1998 (Wet 13 van 1998) tot stand gebring. Die WKTK is op 1 Junie 2011 gelys as ’n
skedule 3, deel C provinsiale openbare entiteit ingevolge die Wet op Openbare
Finansiële Bestuur, 1999 (Wet 1 van 1999).

Grondwetlike mandate

Artikel Direkte verantwoordelikheid van die Wes-Kaapse Taalkomitee vir versekering van
voldoening

Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika, 1996

Artikel 6(3) en (4): Taal Die Wes-Kaapse Taalkomitee (WKTK) moet, deur middel van wetgewing en ander
maatreëls, die gebruik van die amptelike tale in die Wes-Kaap reguleer en
moniteer. Alle amptelike tale moet gelyke status geniet en moet gelykwaardig
behandel word. Die WKTK, in samewerking met die Departement van Kultuursake
en Sport (DKES), is verantwoordelik vir die monitering en evaluering van die
implementering van die Wes-Kaapse Taalbeleid, soos in 2005 aanvaar, en moet
ten minste een keer per jaar oor hierdie mandaat aan die Wes-Kaapse Provinsiale
Wetgewer verslag doen.

Artikel 30: Taal en kultuur Die WKTK stel deur die programme en projekte wat dit aanbied en ondersteun,
geleenthede beskikbaar aan die mense van die Wes-Kaap om hul taal- en
kultuurregte uit te oefen.

Artikel 31: Kultuur-, godsdiens-
en taalgemeenskappe

Die WKTK moet toesien dat hul programme en projekte die kultuurdiversiteit van
die Wes-Kaapse bevolking respekteer.

Artikel 41: Beginsels van
samewerkende regering en
interregeringsverhoudinge

Die WKTK werk saam met alle regeringsfere om hierdie mandaat uit te voer.
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Artikel Direkte verantwoordelikheid van die Wes-Kaapse Taalkomitee vir versekering van
voldoening

Skedule 4: Funksionele
gebiede van gesamentlike
nasionale en provinsiale
wetgewende bevoegdheid

Taalbeleid en die regulasie van amptelike tale in die mate dat die bepalings van
artikel 6 van die Grondwet uitdruklik wetgewende bevoegdheid aan die Wes-
Kaapse Provinsiale Wetgewer verleen:

 Die WKTK werk saam met die nasionale Departement van Kuns en Kultuur en
verwante staatsorgane oor taalbeleidsake.

Afdeling 195: Basiese waardes
en beginsels wat openbare
administrasie reël

DKES-beamptes verantwoordelik vir die WKTK se mandaat moet die doelmatige,
ekonomiese en doeltreffende benutting van hulpbronne verseker. Programme
wat in die openbare sektore onderneem word, moet maksimumvoordele teen die
laags moontlike koste tot gevolg hê.

Grondwet van die Wes-Kaap, 1997 (Wet 1 van 1998)

Artikel 5 Vir die doeleindes van die WKTK:

(a) moet die amptelike tale, Afrikaans, Engels en isiXhosa gebruik word; en

(b) hierdie tale het gelyke status.

Die WKTK moet die gebruik van Afrikaans, Engels en isiXhosa in die Wes-Kaap
moniteer.

Die WKTK moet ook praktiese en positiewe maatreëls implementeer om die status
en gebruik van daardie inheemse tale van die Wes-Kaap waarvan die status en
gebruik histories afgeneem het, te bevorder.

Wetgewende mandate

Wetgewing Verwysing Kernverantwoordelikhede van die WKTK

Wet op
Openbare
Finansiële
Bestuur, 1999

Wet 1 van 1999 Die WKTK dien kwartaalliks en jaarliks verslae en geouditeerde finansiële state
in oor hul prestasie, gebaseer op die strategiese objektiewe jaarlikse teikens vir
elke boekjaar.

Wet op Pan-
Suid-Afrikaanse
Taalraad, 1995

Wet 59 van
1995 (artikel
8(a))

Die Wet op die Pan-Suid-Afrikaanse Taalraad, 1995, voorsien vir provinsiale
taalkomitees (PTKs) om deur PanSAT tot stand gebring te word, of vir PanSAT
om ’n bestaande PTK as ’n PanSAT provinsiale taalkomitee te erken. PanSAT
doen verslag oor die WKTK se werk as die werk van PanSAT se taalkomitee vir
die Wes-Kaap. Die WKTK bedien PanSAT met raad oor taalsake in die Wes-
Kaap.

Wes-Kaapse
Provinsiale
Talewet, 1998

Wet 13 van
1998 (Wes-
Kaap)

Die WKTK moet onder andere:

 die gebruik van Afrikaans, Engels en isiXhosa deur die Wes-Kaapse

regering moniteer;

 aanbevelings aan die LUR en die Provinsiale Parlement doen oor

voorgestelde of bestaande wetgewing, praktyk en beleid wat direk of

indirek op taal in die Wes-Kaap te doen het;

 die beginsel van veeltaligheid aktief bevorder;

 die ontwikkeling van voorheen gemarginaliseerde inheemse tale aktief

bevorder;

 die LUR en die Wes-Kaapse Kultuurkommissie van raad bedien oor

taalsake in die Provinsie; en

 PanSAT van raad bedien oor taalsake in die Wes-Kaap.
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Wetgewing Verwysing Kernverantwoordelikhede van die WKTK

Wet op die
Gebruik van
Amptelike Tale,
2012

Wet 12 van
2012

Elke nasionale regeringsdepartement, nasionale openbare entiteit en
nasionale openbare onderneming moet:

 ’n taalbeleid formuleer wat ten minste drie amptelike tale identifiseer wat
vir regeringsdoeleindes gebruik sal word;

 duidelik stel hoe dit doeltreffend sal kommunikeer met lede van die
publiek wie se taalkeuse Suid-Afrikaanse Gebaretaal of ’n amptelike taal
is wat nie een van die tale is wat deur die departement, openbare entiteit
of openbare onderneming in die taalbeleid geïdentifiseer is nie; en

 gelyke status en gelykwaardige behandeling van die amptelike tale van
die Republiek bevorder, en ook toegang tot hul dienste en inligting
beskikbaar maak.

Die nasionale Minister verantwoordelik vir taalsake kan interregeringsforums oor
die gebruik van amptelike tale tot stand bring vir die koördinasie, vergelyking
en monitering van die implementering van taalbeleidsrigtings.

Beleidsmandate

Beleid Beskrywing

Nasionale Taalbeleidsraamwerk
(2003)

Hierdie beleid voorsien ’n nasionale raamwerk vir die toepassing van die
bepalings van die Grondwet en wetgewende mandate op alle staatsorgane,
waaronder ook die Wes-Kaapse Taalkomitee. Dit stipuleer ook beginsels en
implementeringstrategieë wat gevolg moet word.

Wes-Kaapse Taalbeleid
(gepubliseer in die Provinsiale
Koerant as PN 369/2001 van 27
November 2001)

Die WKTK is verplig om die implementering van hierdie beleid te moniteer.

5 ORGANISATORIESE STRUKTUUR

LUR VIR KULTUURSAKE EN
SPORT

Dr. I Meyer

DEPARTEMENTSHOOF

Mnr. B Walters

REKENPLIGTIGE GESAG

Me. J Moleleki

ADJUNK-DIREKTEUR

Mnr. Q van der Merwe

ASSISTENT- DIREKTEUR

Me. P Ntlokwana

SEKRETARIAAT

Me. M Coerecuis

HOOF FINANSIËLE
BEAMPTE

Me. B Rutgers

HFB ONDERSTEUNING
(OPENBARE ENTITEITE)

Mnr. M Jonkers

WES-KAAPSE
TAALKOMITEE

UITVOERENDE KOMITEE TAALBELEIDSKOMITEE
ONTLEDINGS- EN

NAVORSINGSUBKOMITEE



6 VOORWOORD DEUR DIE VOORSITTER
“If you talk to a man in a language he understands, that goes to his

head. If you talk to him in his own language,

Die Wes-Kaapse Taalkomitee is toegewyd tot die verwesenliking van

die gelyke status van die drie amptelike tale van die Provinsie

Afrikaans, Engels en isiXhosa. Ons hoofverantwoordelikhede is:

monitering van die gebruik van die amptelike tale deur die We

Kaapse regering; bevordering van veeltaligheid; die aktiewe

bevordering van die ontwikkeling van voorheen gemarginaliseerde

inheemse tale, waaronder Suid

Provinsiale Parlement en die LUR verantwoordelik vir K

raadverlening aan PanSAT oor taalsake wat op die Wes

Komitee is trots daarop om hul dienslewering aan die Wes

betrekking tot taalsake te hersien, soos blyk uit die verskeie aktiwit

jaarverslag beklemtoon word.

Ingevolge die Wes-Kaapse Provinsiale Talewet van 1998 is daar ’n nuwe komitee vir

die oorsigjaar verkies deur die Wes

Komitee op Gemeenskapsveiligheid, Kultuursake e

mnr. Martin Barker, me.

dr. Izak Fredericks, me. Maria Olivier (

me. Maletsatsi Wotini en mnr. Heindrich

’n tweede termyn op die Komitee. Ons merk met optimisme dat ’n lid wat die

Gebaretaalgemeenskap verteenwoordig, binnekort by ons sal aansluit.

Die beleidsraamwerk in die land voorsien vir ’n omgewing waar tale

word en gerespekteer word. Die Grondwet van die Republiek van Suid

gee erkenning aan 11 amptelike tale, waarvan almal gelyke status het. Die Taal

Onderwys-beleid van die Departement van Basiese Onderwys bevorder

veeltaligheid. Die Taalbeleid vir Hoë

instellings veeltaligheid moet bevorder deur gebruik te maak van inheemse tale as

tale van leer en onderrig, want dit sal toegang vir, en sukses vir studente uit

inheemse groepe bevorder.

die samelewing seker maak dat hierdie beleidsrigtings toegepas word en dat

veeltaligheid bevorder word.

Die Taalkomitee getuig hul waardering vir

die Taaldienste-komponent van die Departement van Kultuursake en Sport (DKES)

gedoen is. Die Taaldienste

Taalbeleid toe te pas deur die aktiwiteite van die Vertalings, Redigering

Vertolkingseenheid en die Taalbeleidsimplement

probeer verseker dat inwoners van die Wes

amptelike taal van hul keuse

Prof.
Rajendra

Chetty

OORWOORD DEUR DIE VOORSITTER
If you talk to a man in a language he understands, that goes to his

head. If you talk to him in his own language, that goes to his heart

Nelson Mandela

Kaapse Taalkomitee is toegewyd tot die verwesenliking van

die gelyke status van die drie amptelike tale van die Provinsie

Afrikaans, Engels en isiXhosa. Ons hoofverantwoordelikhede is:

monitering van die gebruik van die amptelike tale deur die We

Kaapse regering; bevordering van veeltaligheid; die aktiewe

bevordering van die ontwikkeling van voorheen gemarginaliseerde

inheemse tale, waaronder Suid-Afrikaanse Gebaretaal; raadverlening aan die

Provinsiale Parlement en die LUR verantwoordelik vir Kultuursake oor taalsake; en

raadverlening aan PanSAT oor taalsake wat op die Wes-Kaap betrekking het. Die

Komitee is trots daarop om hul dienslewering aan die Wes-Kaapse gemeenskap met

betrekking tot taalsake te hersien, soos blyk uit die verskeie aktiwiteite wat in hierdie

jaarverslag beklemtoon word.

Kaapse Provinsiale Talewet van 1998 is daar ’n nuwe komitee vir

die oorsigjaar verkies deur die Wes-Kaapse Provinsiale Parlement se Staande

Komitee op Gemeenskapsveiligheid, Kultuursake en Sport. Die nuwe lede is

me. Marguerite Briers de Stadler, mnr. Willem Fransman,

Maria Olivier (ondervoorsitter), dr. Monwabisi

me. Maletsatsi Wotini en mnr. Heindrich Wyngaard. Ek en mnr. Hendrik Theys

’n tweede termyn op die Komitee. Ons merk met optimisme dat ’n lid wat die

Gebaretaalgemeenskap verteenwoordig, binnekort by ons sal aansluit.

Die beleidsraamwerk in die land voorsien vir ’n omgewing waar tale

word en gerespekteer word. Die Grondwet van die Republiek van Suid

gee erkenning aan 11 amptelike tale, waarvan almal gelyke status het. Die Taal

beleid van die Departement van Basiese Onderwys bevorder

ie Taalbeleid vir Hoër Onderwys (2002) voorsien dat ho

instellings veeltaligheid moet bevorder deur gebruik te maak van inheemse tale as

tale van leer en onderrig, want dit sal toegang vir, en sukses vir studente uit

inheemse groepe bevorder. Ondanks hierdie bemagtigende beleidsrigtings moet

die samelewing seker maak dat hierdie beleidsrigtings toegepas word en dat

veeltaligheid bevorder word.

Die Taalkomitee getuig hul waardering vir die goeie werk wat die afgelope jaar deur

komponent van die Departement van Kultuursake en Sport (DKES)

gedoen is. Die Taaldienste-komponent strewe daarna om die Wes

Taalbeleid toe te pas deur die aktiwiteite van die Vertalings, Redigering

Vertolkingseenheid en die Taalbeleidsimplementeringseenheid. Hierdie komponent

probeer verseker dat inwoners van die Wes-Kaap toegang tot dienste in die

amptelike taal van hul keuse het. Dit bevorder ook voorheen gemarginaliseerde tale
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If you talk to a man in a language he understands, that goes to his

that goes to his heart”-

Kaapse Taalkomitee is toegewyd tot die verwesenliking van

die gelyke status van die drie amptelike tale van die Provinsie –

Afrikaans, Engels en isiXhosa. Ons hoofverantwoordelikhede is:

monitering van die gebruik van die amptelike tale deur die Wes-

Kaapse regering; bevordering van veeltaligheid; die aktiewe

bevordering van die ontwikkeling van voorheen gemarginaliseerde

Afrikaanse Gebaretaal; raadverlening aan die

ultuursake oor taalsake; en

Kaap betrekking het. Die

Kaapse gemeenskap met

eite wat in hierdie

Kaapse Provinsiale Talewet van 1998 is daar ’n nuwe komitee vir

Kaapse Provinsiale Parlement se Staande

Die nuwe lede is

, mnr. Willem Fransman,

Monwabisi Ralarala,

Hendrik Theys dien vir

’n tweede termyn op die Komitee. Ons merk met optimisme dat ’n lid wat die

Gebaretaalgemeenskap verteenwoordig, binnekort by ons sal aansluit.

Die beleidsraamwerk in die land voorsien vir ’n omgewing waar tale saam gebruik

word en gerespekteer word. Die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika, 1996,

gee erkenning aan 11 amptelike tale, waarvan almal gelyke status het. Die Taal-in-

beleid van die Departement van Basiese Onderwys bevorder

r Onderwys (2002) voorsien dat hoër onderwys-

instellings veeltaligheid moet bevorder deur gebruik te maak van inheemse tale as

tale van leer en onderrig, want dit sal toegang vir, en sukses vir studente uit

Ondanks hierdie bemagtigende beleidsrigtings moet

die samelewing seker maak dat hierdie beleidsrigtings toegepas word en dat

die goeie werk wat die afgelope jaar deur

komponent van die Departement van Kultuursake en Sport (DKES)

komponent strewe daarna om die Wes-Kaapse

Taalbeleid toe te pas deur die aktiwiteite van die Vertalings, Redigering- en

eringseenheid. Hierdie komponent

Kaap toegang tot dienste in die

. Dit bevorder ook voorheen gemarginaliseerde tale
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en SA Gebaretaal deur bewustheidsprogramme en aktiwiteite om hul ontwikkeling

te bevorder.

Die WKTK wil graag hul dank betuig aan die Minister van Kultuursake en Sport, dr.

Ivan Meyer, vir die afgelope jaar se steun. My dank aan die Komiteelede vir hulle

ondersteuning en die rol wat hulle speel om die doelwitte van maatskaplike

inklusiwiteit en taalregte vir almal in ons provinsie te verwesenlik.

Taal is die padkaart van ’n kultuur. Dit dui aan waar die sprekers vandaan kom en

waarheen hulle op pad is.

Prof. Rajendra Chetty

Voorsitter: Wes-Kaapse Taalkomitee

6 Mei 2013



7 REKENPLIGTIGE GESAG SE OORSIG

Die Komitee is op 1 September 2012 aangestel. Dit bestaan uit 10 lede en die SA

Gebaretaal-verteenwoordiger word binnekort aangestel. Twee subkomitees is

verkies; hulle is (a) Taalbeleidsimplementering en (b)Ontleding en navorsing.

Die Komitee: Taalbeleidsimplementering het vergader en die peilingsvraelys vir

versending na die provinsiale Departement van Gemeenskapsveiligheid en die

provinsiale Departement van Maatskaplike Ontwikkeling voltooi. Die Komitee het

dus hul doelwit van taalbeleidsmonitering in

peiling in die twee departemente uit te voer.

Dit is in die vooruitsig gestel dat die Ontleding

peilingsverslag sal hersien om van die aanbevelings kennis te dra en die weg

vorentoe te bespreek.

Die Komitee het ’n bykomende oordragsbetaling ontvang om isiXhosa te bevorder.

’n isiXhosa-leeskompetisie is gehou om bewustheid van die taal te verhoog. Die

teikengehoor was hoërskoolleerders tussen Grade 9 en 12.

Die Komitee het ses keer vergader om hulle mandaat na te kom, naamlik om die

LUR en PanSAT oor taalsake in die Wes

Ons wag op die uitslag van die oorsig van die openbare entiteite.

Jane Moleleki
Rekenpligtige Gesag:
Wes-Kaapse Taalkomitee

24 Mei 2013

Me. Jane Moleleki

GESAG SE OORSIG

Die Komitee is op 1 September 2012 aangestel. Dit bestaan uit 10 lede en die SA

verteenwoordiger word binnekort aangestel. Twee subkomitees is

verkies; hulle is (a) Taalbeleidsimplementering en (b)Ontleding en navorsing.

dsimplementering het vergader en die peilingsvraelys vir

versending na die provinsiale Departement van Gemeenskapsveiligheid en die

provinsiale Departement van Maatskaplike Ontwikkeling voltooi. Die Komitee het

dus hul doelwit van taalbeleidsmonitering in die Wes-Kaap bereik deur hierdie

peiling in die twee departemente uit te voer.

Dit is in die vooruitsig gestel dat die Ontleding- en navorsingsubkomitee die

peilingsverslag sal hersien om van die aanbevelings kennis te dra en die weg

Die Komitee het ’n bykomende oordragsbetaling ontvang om isiXhosa te bevorder.

leeskompetisie is gehou om bewustheid van die taal te verhoog. Die

teikengehoor was hoërskoolleerders tussen Grade 9 en 12.

Die Komitee het ses keer vergader om hulle mandaat na te kom, naamlik om die

LUR en PanSAT oor taalsake in die Wes-Kaap te adviseer.

Ons wag op die uitslag van die oorsig van die openbare entiteite.
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Die Komitee is op 1 September 2012 aangestel. Dit bestaan uit 10 lede en die SA

verteenwoordiger word binnekort aangestel. Twee subkomitees is

verkies; hulle is (a) Taalbeleidsimplementering en (b)Ontleding en navorsing.

dsimplementering het vergader en die peilingsvraelys vir

versending na die provinsiale Departement van Gemeenskapsveiligheid en die

provinsiale Departement van Maatskaplike Ontwikkeling voltooi. Die Komitee het

Kaap bereik deur hierdie

en navorsingsubkomitee die

peilingsverslag sal hersien om van die aanbevelings kennis te dra en die weg

Die Komitee het ’n bykomende oordragsbetaling ontvang om isiXhosa te bevorder.

leeskompetisie is gehou om bewustheid van die taal te verhoog. Die

Die Komitee het ses keer vergader om hulle mandaat na te kom, naamlik om die
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DEEL B:

PRESTASIE-INLIGTING
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1 VERKLARING VAN VERANTWOORDELIKHEID VIR PRESTASIE-
INLIGTING

Verklaring van verantwoordelikheid vir prestasie-inligting vir die jaar geëindig 31
Maart 2013

Die Rekenpligtige Gesag is verantwoordelik vir die voorbereiding van die openbare
entiteit se prestasie-inligting en vir die bevindinge wat in hierdie inligting verstrek
word.

Die Rekenpligtige Gesag is verantwoordelik vir die totstandbringing en
implementering van ’n interne beheerstelsel wat ontwerp is om redelike versekering
te voorsien ten opsigte van die integriteit en betroubaarheid van prestasie-inligting.

Die prestasie-inligting vir die Wes-Kaapse Taalkomitee (WKTK) vir die boekjaar
eindigend 31 Maart 2013 is deur die eksterne ouditeurs ondersoek en hulle verslag
word op bladsy 30 tot 32 verstrek. Na my mening verteenwoordig die prestasie-
inligting die wesenlike prestasies soos gemeet teen beplande doelwitte, aanduiders
en teikens aangedui in die strategiese en jaarlikse prestasieplan van die WKTK vir die
boekjaar eindigend 31 Maart 2013.

Die prestasie-inligting van die entiteit op bladsy 11 tot 13 uiteengesit, is deur die
WKTK goedgekeur.

Me. Jane Moleleki

Rekenpligtige Gesag

31 Julie 2013
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2 OUDITEURSVERSLAG: VOORAFBEPAALDE DOELWITTE

Die Ouditeur-Generaal van Suid-Afrika voer die nodige ouditprosedure uit op die
prestasie-inligting om redelike versekering in die vorm van ’n ouditgevolgtrekking te
voorsien. Die ouditgevolgtrekking oor die prestasie teen voorafbepaalde doelwitte
word in die verslag aan die bestuur ingesluit, met wesenlike bevindinge oor ander
regs- en regulatoriese vereistes wat onder die hofie ‘Voorafbepaalde Doelwitte’in
die Verslag voorgelê word.

Verwys na bladsy 30 tot 32 van die Verslag van die Ouditeursverslag, as Deel E:
Finansiële Inligting gepubliseer.

3 OORSIG VAN OPENBARE ENTITEIT SE PRESTASIE

3.1 Diensleweringsomgewing

Hoewel daar ’n oponthoud met die aanstelling van die nuwe Wes-Kaapse
Taalkomitee was, het die entiteit daarin geslaag om hul vier geskeduleerde volle
vergaderings te hou om taalverwante sake te bespreek en PanSAT en die LUR van
raad te bedien. Twee subkomitees is gestig, naamlik die
Taalbeleidsimplementeringsubkomitee en die Ontledings- en navorsingsubkomitee.

Die Taalkomitee is verantwoordelik vir die monitering van die Wes-Kaapse
Taalbeleid. Gedurende die oorsigjaar het die Komitee ’n peiling ten opsigte van
taalbeleidsimplementering in die provinsiale Departement van
Gemeenskapsveiligheid en die provinsiale Departement van Maatskaplike
Ontwikkeling onderneem.

Die Komitee het ’n isiXhosa-leeskompetisie vir hoërskoolleerders van Graad 9 tot
Graad 12 georganiseer om isiXhosa te bevorder.

3.2 Organisatoriese omgewing

’n Advertensie vir ’n Suid-Afrikaanse Gebaretaal-verteenwoordiger op die Komitee is
geplaas en die aanstellingsproses is feitlik voltooi.

3.3 Kernbeleidsontwikkelings en wetgewende veranderings

Die Wet op die Gebruik van Amptelike Tale, 2012 (Wet 12 van 2012) vereis van elke
nasionale regeringsdepartement, nasionale openbare entiteit en nasionale
openbare onderneming om:

 ’n taalbeleid te formuleer waarin ten minste drie amptelike tale geïdentifiseer
word wat vir regeringsdoeleindes gebruik sal word;

 uiteensit hoe daar doeltreffend met lede van die publiek gekommunikeer sal
word indien hulle taalkeuse Suid-Afrikaanse Gebaretaal of ’n ander amptelike
taal is wat nie een van die tale is wat deur die departement, openbare
entiteit of openbare onderneming in hul taalbeleid geïdentifiseer is nie;

 gelyke status en gelykwaardige behandeling van amptelike tale van die
Republiek te bevorder, asook om toegang tot die dienste en inligting te
voorsien.
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Die taalbeleid wat deur die nasionale regeringsdepartemente, nasionale openbare
entiteite en nasionale openbare ondernemings aanvaar sal word, veral die
staatsorgane wat op streeks- en plaaslike vlakke funksioneer, sal ’n betekenisvolle
uitwerking op die taallandskap in die Wes-Kaap hê.

Nog ’n potensiële belangrike regsontwikkeling in 2012 was die Kabinet se
goedkeuring van Konsepwetsontwerp op die Suid-Afrikaanse Taalpraktisynsraad.

3.4 Strategiese uitkomsgeoriënteerde doelwitte

Om ’n kultuur van veeltaligheid in die Wes-Kaap te vestig.

4 PRESTASIE-INLIGTING

Strategiese doelwitte, prestasie-aanduiders, beplande teikens en werklike
prestasies

Strategiese doelwit:

Strategiese
doelwitte

Werklike
prestasie

2011/2012

Beplande
teiken

2012/2013

Werklike
prestasie

2012/2013

Afwyking van
beplande
teiken na
werklike

prestasie vir
2012/2013

Kommentaar op
afwykings

Moniteer en
adviseer re die
implementering

van die Wes-
Kaapse

taalbeleid

6 6 6 0 Nvt

Kernprestasie-aanduiders, beplande teikens en werklike prestasies

Prestasie-aanduider Werklike
prestasie

2011/ 2012

Beplan
de teiken

2012/
2013

Werklike
prestasie

2012/ 2013

Afwyking van
beplande teiken

na werklike
prestasie vir
2012/2013

Kommentaar
op afwykings

Moniteer die
implementering van die
Wes-Kaapse taalbeleid
deur ’n jaarlikse peiling

1 1 1 0 Nvt

Publiseer jaarverslag van
die Wes-Kaapse
Taalkomitee

1 1 1 0 Nvt

Adviseer die minister van
Kultuursake en Sport en die
Wes-Kaapse
Kultuurkommissie oor
taalsake

4 4 4 0 Nvt



Jaarverslag 2012/2013
Wes-Kaapse Taalkomitee

13

Strategie om gebiede van onderprestasie te bowe te kom

Geen onderprestasie opgeteken.

Veranderinge aan beplande teikens

Geen veranderinge is gemaak nie.

Skakeling van prestasie met begroting

Alle uitgawe aangegaan, word direk aan verwesenliking van die uitsette gekoppel.

5 OPSOMMING VAN FINANSIËLE INLIGTING

5.1 Inkomsteverkryging

2012/2013 2011/2012

Inkomstebronne Beraming Werklike
bedrag

ingevorder

(Oor-)/
onder-

invordering

Beraming Werklike
bedrag

ingevorder

(Oor-)/
onder-

invordering

R’000 R’000 R’000 R’000 R’000 R’000

Oordragbetaling 190 240 (50) 220 220 0

Ander inkomste 23 45 (22) 105 68 37

Totaal 213 285 (72) 325 288 37

Die oordrag ontvang word direk aan begrote uitgawe gekoppel. Die Komitee het
hul kommer laat blyk oor die feit dat die grootste gedeelte van die inkomste op
ouditfooie bestee word.

5.2 Program-uitgawe

2012/2013 2011/2012

Progamnaam Begroting Werklike
uitgawe

(Oor-)/
onder-

uitgawe

Begroting Werklike
uitgawe

(Oor-)/onder-
uitgawe

R’000 R’000 R’000 R’000 R’000 R’000

213 227 (14) 325 246 79

Totaal 213 227 (14) 325 246 79

’n Bykomende projek is befonds. Die WKTK het eers in September begin werk toe die
nuwe Komitee saamgestel is. Afgesien van die laat begin, het dit daarin geslaag om
al die teikens te verwesenlik.

5.3 Kapitaalbelegging, instandhouding en batebestuursplan

Nie van toepassing nie.
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DEEL C:

BESTUUR
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1 INLEIDING

Korporatiewe bestuur behels prosesse en stelsels waardeur openbare entiteit
bestuur, beheer en verantwoordbaar gehou word. Afgesien van die wetgewende
vereistes gebaseer op die wetgewing wat ’n openbare entiteit bemagtig, word
korporatiewe bestuur ten opsigte van openbare entiteite toegepas deur die
voorskrifte van die Wet op Openbare Finansiële Bestuur (WOFB), asook die beginsels
vervat in die King-verslag oor Korporatiewe Bestuur, 2009 (King III).

Die Parlement, die Uitvoerende en die Rekenpligtige Gesag van die openbare
entiteit is verantwoordelik vir korporatiewe bestuur.

2 PORTFOLIOKOMITEE

Nie van toepassing nie.

3 UITVOERENDE GESAG

Hierdie verslae word kwartaalliks ingedien om finansiële en nie-finansiële inligting vir
die periode te moniteer.

 Kwartaallikse prestasieverslag

31 Julie 2012

31 Oktober 2012

31Januarie 2013 en

30 April 2013

 Moniteringsverslag

31Julie 2012

31 Oktober 2012

31Januarie 2013 en

30 April 2013
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4 DIE WES-KAAPSE TAALKOMITEE

Inleiding

Die doel en oogmerk van die Wes-Kaapse Taalkomitee is om die Minister verantwoordelik vir taal en die Pan-Suid-Afrikaanse
Taalraad oor taalsake in die Wes-Kaap te adviseer en om die implementering van die Wes-Kaapse Taalbeleid te moniteer.

Oktrooi van die Raad

Nie van toepassing nie.

Samestelling van die Wes-Kaapse Taalkomitee

Naam Amp (ingevolge
openbare

entiteitsraadstruktuur)

Datum
aangestel

Datum
bedank

Kwalifikasies Gebied van
kundigheid

Raadsdirekteurskappe Ander komitees Aantal
vergaderings

bygewoon

Martin
Barker

Lid 1
September

2012

Nvt BA Honneurs
(Engels);
Onderwysdiploma
(Engels en
Afrikaans)

Doseer Engels op
hoërskool

Taalbeleids-
implementering-

subkomitee

5

Marguerite
Briers de
Stadler

Lid 1
September

2012

Nvt BA, Hoër Onderwys
Diploma; Spesialis
Diploma vir mense
met
gestremdhede,
Diploma in
Vertaling, M.Phil

Uitvoerende
Beampte: Vriende
van Afrikaans; Lid:
Afrikaanse Taalraad;
Lid Bestuurskomitee
en stigterslid:
XhosAfrika Netwerk

Afrikaanse Taalraad Taalbeleids-
implementering-

subkomitee

4

Prof.
Rajendra
Chetty

Voorsitter 1
September

2012

Nvt Ph.D Eng.
onderwys, MA Suid-
Afrikaanse
letterkunde, MBA

Navorser op die
gebiede van
geletterdheid en
taal, spesifiek
Engelse onderwys;
Raadslid: English
Academy of
Southern Africa

Uitvoerend

Taalbeleids-
implementering-

subkomitee

Ontledings- en
navorsingsubkomitee

7
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Naam Amp (ingevolge
openbare

entiteitsraadstruktuur)

Datum
aangestel

Datum
bedank

Kwalifikasies Gebied van
kundigheid

Raadsdirekteurskappe Ander komitees Aantal
vergaderings

bygewoon

Willem
Fransman

Lid 1
September

2012

Nvt Nasionale Diploma
in
Laboratoriumdier-
tegnologie

Gepubliseerde
digter;
kortverhaalskrywer;
dramaturg (radio en
verhoog);
storieverteller;
fasiliteerder van
kreatiewe
skryfsessies

Taalbeleids-
implementerings-

subkomitee

5

Dr. Izak
Fredericks

Lid 1
September

2012

Nvt BA (Openbare
Admin.), LLB (UWK),
LLM (Harvard), LLD
(UWK)

Skrywer: vroeë
taalbeleid vir die
Departement van
Justisie en
Grondwetlike
Ontwikkeling; LLD-
tesis: “Die
beskerming van tale
en taalregte in die
SA Grondwet.”

Ontledings- en
navorsingsubkomitee

5

Maria
Olivier

Ondervoorsitter 1
September

2012

Nvt MA Afrikaans en
Nederlands, met
spesialisasie in
vertaling en
Afrikaans-
taalverwerwing;
Hoër
Onderwysdiploma

Lid: Afrikaanse
Taalraad; Lid:
Uitvoerende
Komitee, XhosAfrika
Netwerk; Bestuurder:
Intshona
Arbeidstrust;
Voormalige lid:
Nasionale Taalraad
vir Afrikaans;
Voormalige Hoof
Uitvoerende
Beampte: Stigting vir
Bemagtiging deur
Afrikaans

Intshona Melkprodukte
(Edms.)Bpk.

Intshona FMCG
(Edms.)Bpk.

Uitvoerend

Ontledings- en
navorsingsubkomitee

6
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Naam Amp (ingevolge
openbare

entiteitsraadstruktuur)

Datum
aangestel

Datum
bedank

Kwalifikasies Gebied van
kundigheid

Raadsdirekteurskappe Ander komitees Aantal
vergaderings

bygewoon

Dr.
Monwabisi
Ralarala

Lid 1
September

2012

Nvt D. Litt (Afrika-tale);
MA (Afrika-tale);
BA Honneurs;
Nagraadse
Diploma:
Toegepaste
Taalstudies; Hoër
Onderwysdiploma

Institusionele
Taalkoördineerder:
KPUT;
Taalontwikkeling;
Koördineer die
ontwikkeling van
veeltalige
kursusmateriaal
(waaronder
multimedia) in
samewerking met
vakdeskundiges

Kommissaris van die
Tribunaal: Linguïstiese
Menseregte

Ontledings- en
navorsingsubkomitee

4

Hendrik
Theys

Lid 1
September

2012

Nvt Doctoraat:
"Algemene
Taalwetenschap"
(Utrecht,
Netherlands); BA;
Hoёr
Onderwysdiploma,
B.Ed

Taalonderwyser en
taaldosent vir 38
jaar; Trustee: Stigting
vir Bemagtiging
deur Afrikaans;
Uitvoerende Lid:
Afrikaanse Taalraad

Ontledings-en
navorsingsubkomitee

5

Maletsatsi
Wotini

Lid 1 Septem-
ber 2012

Nvt Diploma in
Arbeidsreg;
Sertifikaat in
fasilitasie en
bestuur van konflik

Bestuurdersmentor-
skap in multikulturele
opset

Taalbeleids-
implementerings-

subkomitee

3

Heindrich
Wyngaard

Lid 1 Septem-
ber 2012

Nvt Nasionale Diploma
in Joernalistiek;
Sertifikaat in
Projekbestuur

Senior Redakteur:
Die Burger en
Rapport (15 jaar);
Gepubliseerde
skrywer van
kortverhale en
artikels; Voormalige
uitvoerende lid:
Afrikaanse
Skrywersvereniging;
Ondervoorsitter:
Suidooster
Kunstefees

Raad van Direkteure van
Suidoosterfees

Raad van Trustees van
Media 24 Rachel’s
Angels Trust

Raadslid, Caledon
Museum

Ontledings- en
navorsingskomitee

3
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Komitees

Komitee Aantal vergaderings gehou Aantal lede Name van lede

Volle 4 10 Dr. Monwabisi Ralarala

Dr. Izak Fredericks

Maria Olivier

Hendrik Theys

Heindrich Wyngaard

Prof. Rajendra Chetty

Martin Barker

Marguerite Briers de Stadler

Willem Fransman

Maletsatsi Wotini

Vergoeding van Komiteelede

Die diensvoordeelpakkette vir ampsdraers van sekere statutêre en ander instellings
word deur die Minister van Finansies bepaal en in ’n Provinsiale Tesourie-omsendbrief
beskryf. Die Voorsitter se tarief is R341 per uur, die ondervoorsitter s’n R231 per uur en
die tarief vir lede is R195 per uur.

Naam Vergoeding Ander toelaag Ander terugbetalings Totaal

Martin Barker 3 363.75 – 596.28 3 960.03

Marguerite Briers de
Stadler

3 736.20 – 1 147.12 4 883.32

Prof. Rajendra
Chetty

6 229.75 – 607.52 6 837.27

Willem Fransman 3 671.86 – 748.47 4 420.33

Dr. Izak Fredericks 2 987.40 – 616.45 3 603.85

Maria Olivier 3 995.55 – 525.78 4 521.33

Dr. Monwabisi
Ralarala

3 156.01 – 403.91 4 108.48

Hendrik Theys 3 654.30 – 454.18 4 108.48

Maletsatsi Wotini 2 566.21 – 496.55 3 062.76

Heindrich Wyngaard 2 891.85 – 208.84 3 100.69

5 RISIKOBESTUUR

Die Rekenpligtige Gesag is verantwoordelik vir ondernemingsrisikobestuur (ORB) in
ooreenstemming met die Nasionale Tesourie se Openbare Sektor
risikobestuursraamwerk en met die steun van die Direktoraat
Ondernemingsrisikobestuur (D: ORB) in die Departement van die Premier. D: ORB
voorsien ’n gesentraliseerde strategiese ondersteuningsdiens aan die Wes-Kaapse
regeringsdepartemente.

Die Departement van Kultuursake en Sport het ’n Ondernemingsrisikobestuursplan
en ’n ORB-implementeringstrategie, wat die WKTK insluit, ontwikkel. Sodoende sal die
DKES uiteindelik in staat wees om hulle doelstellings, doelwitte en aanduiders te
verwesenlik, risiko-omstandigheidsbesluitneming te verbeter en voldoening aan
toepaslike wetgewing te optimaliseer. Die Plan en Strategie dui die rolle van
bestuurders en personeel aan ten opsigte van inwerkingstelling van risikobestuur in
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DKES en definieer die bemagtigende wetgewing, standaarde, meganismes,
instrumente en hulpbronne wat gebruik moet word om die ORB-plan te verwesenlik.

Topbestuurslede in die DKES is amptelik aangestel as die
Ondernemingsrisikobestuurskomitee (ORBKOM). Tydens die oorsigjaar het ORBKOM
kwartaalliks vergader om die risikoprofiel en risikobehandeling van die Departement
te moniteer.

Risiko-assesserings word kwartaalliks op ’n strategiese en programvlak uitgevoer om
op hoogte van bestaande risiko’s te wees en dit te hersien en nuwe risiko’s te
identifiseer. Wesenlike risiko’s wat die uitvoering van beplande doelwitte bedreig,
word geassesseer met betrekking tot hul moontlike realisering en impak; risiko-
behandelingsplanne met teikendatums word ontwikkel; en risiko-eienaars word
geïdentifiseer en verantwoordelik gehou vir die behandeling daarvan.

D: ORB werk nou saam met die aangestelde risiko-bestuurders in WKTK om hulle by
te staan om die ORB-proses in die Departement te lei.

6 INTERNE BEHEEREENHEID

Dit is die Rekenpligtige Gesag se verantwoordelikheid om voortdurend die interne
beheer te assesseer en te evalueer om te verseker dat die bestaande
beheeraktiwiteite doeltreffend, doelmatig en deursigtig is en dat hulle, wanneer
nodig, verbeter word. Kernbeheervergaderings met die Ouditeur-Generaal,
programbestuurders en die LUR vind kwartaalliks plaas om dit te verseker. Dit is ’n
voortgaande proses om te verseker dat die WKTK skoon oudits verkry.

7 INTERNE OUDIT EN DIE OUDITKOMITEE

Interne oudit word onafhanklik aangebied deur die gedeelde Interne Ouditaktiwiteit
wat gesentraliseer is in die Korporatiewe Dienste-sentrum in die Departement van
die Premier.

In ooreenstemming met die WOFB en King III voorsien die interne ouditaktiwiteit die
Ouditkomitee en bestuur met die versekering dat die interne beheer met betrekking
tot bestuur, risikobestuur en beheerprosesse voldoende en doeltreffend is. ’n
Risikogebaseerde Driejarige Voortstuwende Strategiese en Jaarlikse Bedryfs Interne
Ouditplan wat in lyn is met die WOFB en King III, is deur die Ouditkomitee
goedgekeur. Die Ouditkomitee het ook die uitvoering van die bedryfsplan en WKTK-
bestuur se implementering van regstel-aksie gemoniteer.

Geen verdere befondsing is beskikbaar gemaak vir die toename van interne
ouditvermoë nie en vanjaar was die fokus op die optimale benutting van die
bestaande oudithulpbronne.

Interne Oudit erken steeds die rol wat ander versekeringsvoorsieners speel en
voorsien in die komende jaar vir ’n gekombineerde versekeringsbenadering wat sal
verseker dat interne oudithulpbronne op die mees toepaslike risikogebiede
toegepas word.

Die WKTK word deur die Maatskaplike Kluster-ouditkomitee bedien, en alle lede is
onafhanklik aangestel deur die hoof van Provinsiale Tesourie na raadpleging met
die toepaslike uitvoerende gesag. Die Ouditkomitee werk ingevolge die mandaat
goedgekeur op 18 Julie 2012.
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Die Ouditkomitee vergader ten minste een keer per kwartaal om hul
verantwoordelikhede, soos per goedgekeurde mandaat, uit te oefen. Die
Ouditkomitee ontmoet ook privaat met die Uitvoerende Gesag en Rekenpligtige
Gesag om sake van belang te bespreek.

8 VOLDOENING AAN WETGEWING EN REGULASIES

Stelsels, beleidsrigtings en prosesse is in plek om voldoening aan wetgewing en
regulasies te verseker.

9 BEDROG EN KORRUPSIE

Die beleid soos deur DKES geїmplementeer, het ook op die WKTK betrekking. 

Die Wes-Kaapse regering het ’n anti-korrupsiestrategie aanvaar wat die provinsie se
zero-verdraagsaamheidshouding teenoor bedrog en korrupsie bevestig. Daarby het
die Wes-Kaapse Taalkomitee ’n goedgekeurde Bedrogsvoorkomingsplan.

Die gedeelde Forensiese Ondersoekeenheid, gesentraliseer in die Korporatiewe
Dienste-sentrum in die Departement van die Premier voorsien forensiese
ondersoekskapasiteit op versoek. Daar bestaan verskeie kanale vir verslaggewing
oor bedrog en korrupsie. Hulle word in die Anti-Korrupsiestrategie en die
departementele Bedrogsvoorkomingsplan in detail beskryf. Elke bewering wat deur
die Forensiese Ondersoekeenheid ontvang word, word in ’n saakbestuurstelsel
opgeteken. Dit word gebruik as ’n bestuursinstrument om verslag te doen oor die
vordering wat met sake gemaak word.

Die DKES beskerm werknemers wat inligting bekend maak oor moontlike bedrog,
korrupsie en diefstal, indien die openbaarmaking ’n beskermde openbaarmaking is
(d.w.s. nie kwaadwillig nie). Die geleentheid om anoniem te bly, word aan enige
persoon wat dade van bedrog, diefstal en korrupsie wil rapporteer, gegun. Indien
hulle dit persoonlik aanmeld, word hul identiteit vertroulik gehou deur die persoon
aan wie hulle hul vermoedens rapporteer.

Indien bedrog of korrupsie deur ’n ondersoek bewys kan word, word enige
werknemer wat daarby betrek kan word, aan ’n tugverhoor onderwerp. In alle
sodanige gevalle word van die WKR-verteenwoordiger wat die dissiplinêre
verrigtinge inisieer, verwag om die ontslag van die betrokke werknemer aan te
beveel. Waar daar prima facie-getuienis is van kriminele optrede, word die saak by
die Suid-Afrikaanse Polisiediens aangemeld.

10 BEPERKING VAN BELANGEKONFLIK

Die WKTK maak seker dat daar geen belangebotsings ontstaan nie deur daarop
aan te dring dat ’n Verklaring van Belang (vorm WCBD4) verkry word van elke
verskaffer wat nie op die Wes-Kaapse Verskafferdatabasis geregistreer is nie.
Voordat met verskaffers wat op die databasis geregistreer is, sake gedoen word,
word gekontroleer om seker te maak dat hul WCBD4-verklarings nie ouer as 12
maande is nie.

Die Provinsiale Tesourie ondersteun departemente en openbare entiteite om die
risiko van belangebotsings te verminder waar eienaars of direkteure van
maatskappye ook staatsamptenare in die Wes-Kaap is. Dit word gedoen deur
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inligting vanuit PERSAL [die Personeelsalarisstelsel] beskikbaar te stel oor
staatsamptenare wat geregistreer is as eienaars of direkteure van maatskappye. Die
WKTK maak seker dat sodanige persone oor ’n brief van goedkeuring beskik om
Besoldigde Werk buite die Staatsdiens (BWBS) te verrig voor daar met hulle
besigheid gedoen word.

Die WKTK het nie enige botsing van belange gevind by enige besigheid wat met
verskaffers aangegaan is nie. Indien sodanige botsing aan die lig kom, sal die saak
as ’n bedrieglike Voorsieningskettingbestuursaktiwiteit hanteer word en sal die
verskaffer, na ’n kontrole-ondersoek, as ’n “nie-voorkeur”-diensverskaffer
geïdentifiseer word.

11 GEDRAGSKODE

Die beleid soos deur DKES geїmplementeer, het ook op die WKTK betrekking.

Die doel met die Gedragskode is om ’n hoë standaard van professionele etiek in die
werksplek te bevorder. Die WKTK streef daarna om die inhoud van die Kode te
onderhou en dit na te kom. Werknemers word bewus gemaak van die inhoud van
die Gedragskode deur onder andere voorligting tydens die verpligte induksie van
alle nuutaangestelde werknemers. Die Kode is onder alle werknemers versprei om
hulle te herinner aan die voortdurende bevordering van hoë standaarde van
professionele etiek in die werksplek. Indien daar strydig met die inhoud van die Kode
opgetree word, maak bestuurders gebruik van progressiewe dissipline wanneer
nodig. Ernstiger oortredings word na die Sentrum vir Korporatiewe Dienste
(Direktoraat Werknemerverhoudinge) vir formele dissiplinêre prosedures verwys.

12 GESONDHEIDS-, VEILIGHEIDS EN OMGEWINGSASPEKTE

Die beleid soos deur DKES geїmplementeer, het ook op die WKTK betrekking.

Gesondheids- en veiligheidsaangeleenthede geniet die aandag van die WKTK wat
maandeliks inspeksies by die Hoofkantoor uitvoer, asook jaarlikse ouditinspeksies by
alle ander kantore van die Departement. Gebeurlikheidsplanne en
besigheidskontinuïteitsplanne is vir al die kantore opgestel. Die bestuurders by al die
kantore is as Gesondheids- en Veiligheidsrisikokoördineerders aangestel.
Veiligheidsbeamptes, noodhulpwerkers en brandbestryders is by al die kantore
opgelei en aangestel.

Jaarlikse brandweeroefeninge word gehou by die kantore in die Kaapstadse
middestad in samewerking met die Departement van Gemeenskapsveiligheid en
die Departement Rampbestuur van die Stad Kaapstad wat al die prosesse moniteer
en kommentaar op alle aspekte daarvan lewer.

Vergaderings oor beroepsgesondheid en veiligheid word kwartaalliks op
hoofbestuursvlak gehou om gesondheids-, veiligheids- en
omgewingsaangeleenthede te bespreek.

Die aanbieding van jaarlikse gesondheids- en veiligheidsbewusmakingsprogramme
het die vlak van bewusmaking in die WKTK aansienlik verhoog.

Die WKTK het ’n afvalbestuursprogram geïmplementeer. Afvalpapier word versamel
en elke maand verwyder.
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13 MAATSKAPPY-/RAADSEKRETARIS

Nie van toepassing nie.

14 MAATSKAPLIKE VERANTWOORDELIKHEID

Nie van toepassing nie.

15 OUDITKOMITEEVERSLAG

Dit is ons voorreg om ons verslag vir die boekjaar geëindig 31 Maart 2013 in te dien.
Die Openbare Entiteit word gelukgewens omdat hulle ’n skoon oudit behaal het.

Ouditkomiteelede en bywoning

Ingevolge Kabinetsresolusie 55/2007, word die Wes-Kaapse Taalkomitee deur die
Maatskaplike Kluster-ouditkomitee gedien. Die Ouditkomitee bestaan uit die lede
hieronder gelys en moet volgens goedgekeurde mandaat ten minste 4 keer per jaar
vergader. Gedurende die oorsigjaar is 8 vergaderings gehou.

Naam van lid Aantal vergaderings bygewoon

Mnr. R Kingwill (Voorsitter) 8
Mnr. Z Hoosain (bedank op 30 November 2012) 6
Mnr. M Burton 8
Mnr. L van der Merwe 8
Me. J Gunther (aangestel 01 Januarie 2013) 2
Mnr. F Barnard (aangestel 01 Januarie 2013) 2

Ouditkomitee-verantwoordelikheid

Die Ouditkomitee doen verslag dat dit voldoen het aan hul verantwoordelikhede
wat voortspruit uit artikel 51(1) (a) van die WOFB en Tesourie-regulasie 27.1. Die
Ouditkomitee doen ook verslag dat hulle ook ’n toepaslike amptelike
verwysingsraamwerk as hulle Ouditkomitee-oktrooi aanvaar het, hulle aktiwiteite in
voldoening daarmee gereguleer het en al hulle verantwoordelikhede, soos daarin
vervat, nagekom het.

Die doeltreffendheid van interne beheer

Ons het die verslae van die Interne Ouditeurs, die Ouditverslag oor die Jaarlikse
Finansiële State en die Bestuursverslag van die Ouditeur-Generaal van Suid-Afrika
(OGSA) bestudeer; niks het onder ons aandag gekom wat op ’n materiële
disintegrasie van interne beheer in hierdie openbare entiteit dui nie.

Ondernemingsrisikobestuur vir die entiteit word steeds gelei deur die
ouerdepartement van Kultuursake en Sport. Die Ouditkomitee het ’n aantal
opkomende risiko’s waargeneem en sal dit op ’n gereelde basis moniteer.
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Ons dra kennis van en stem saam met bestuur se aanvaarding van OGSA se
bestuursverslag. Ons kan bevestig dat daar geen onopgeloste sake is nie.

Die Ouditkomitee is tevrede met die inhoud en gehalte van kwartaalverslae ten
opsigte van in-jaar-bestuur en kwartaallikse prestasie-verslae ingevolge die WOFB en
die Inkomsteverdelingswet ingedien en gedurende die oorsigjaar deur die
Rekenpligtige Gesag van die openbare entiteit voorberei en uitgereik.

Ons het ons mandaat met betrekking tot die jaarlikse finansiële state soos hieronder
genoem, volvoer.

Evaluering van finansiële state

Die Ouditkomitee het:

 die geouditeerde Finansiële Jaarstate wat in die Jaarverslag ingesluit moet word,
hersien en met die OGSA en die Rekenpligtige Gesag bespreek;

 die OGSA se bestuursverslag en Bestuur se reaksie daarop bestudeer;

 veranderinge aan rekeningkundige beleidsrigtings en -praktyke, soos berig in die
Finansiële Jaarstate, bestudeer;

 die Openbare Entiteit se prosesse vir nakoming aan regs- en regulatoriese
bepalings hersien;

 die inligting oor voorafbepaalde doelwitte, soos in die jaarverslag berig, hersien;

 wesenlike wysigings voortspruitend uit die Openbare Entiteit se oudit hersien; en

 veranderinge aan die interim finansiële state, soos deur die Openbare Entiteit
voorgelê vir die ses maande eindigend 30 September 2012, hersien en waar
toepaslik aanbeveel.

Die Ouditkomitee stem saam met en aanvaar die OGSA se mening ten opsigte van
die Finansiële Jaarstate, en stel voor dat die geouditeerde Finansiële Jaarstate
aanvaar en saam met die OGSA-verslag gelees word.

Interne Oudit

In ooreenstemming met die WOFB en die King II Verslag oor Korporatiewe Bestuur-
vereistes, voorsien Interne Oudit die Ouditkomitee en bestuur met redelike
versekering dat die interne beheermaatreëls voldoende en doeltreffend is. Dit word
bereik deur ’n risikogebaseerde Interne Oudit-plan, waardeur interne oudit die
beheermaatreëls wat die risiko’s verminder, assesseer en die ouditkomitee die
implementering van regstellende optrede moniteer.

Die Ouditkomitee doen verslag dat die entiteit deur die Departement van
Kultuursake en Sport bedien word en dat die interne beheer-gebreke op die
departementele vlak gerapporteer word.

Die Ouditkomitee bly bekommerd dat verdere ouditdekking vereis word om ’n
betekenisvolle persentasie van die hoë risiko-gebiede te dek. Die Ouditkomitee sal
toenemende versekering oor aansienlike risiko’s aanmoedig deur te verseker dat
gekombineerde versekeringsbeginsels geïmplementeer word.
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Ouditeur-Generaal se verslag

Ons het die Openbare Entiteit se implementeringsplan vir ouditsake wat in die
voorafgaande jaar op ’n kwartaallikse basis geopper is, hersien. Die Ouditkomitee
het met die OGSA in gesprek getree om te verseker dat daar geen onopgeloste
sake is wat voortgespruit het uit die regulatoriese oudit nie. Regstellende optrede
met betrekking tot die gedetailleerde bevindinge wat uit die huidige regulatoriese
oudit voortspruit, sal op ’n kwartaallikse basies deur die Ouditkomitee gemoniteer
word.

Waardering

Die Ouditkomitee spreek graag hul waardering uit teenoor die bestuur van die
Openbare Entiteit, die Ouditeur-Generaal Suid-Afrika, die Provinsiale
Ondernemingsrisiko-bestuurseenheid, die Forensiese Eenheid en die Interne Oudit-
eenheid vir die samewerking en inligting deur hulle voorsien om ons in staat te stel
om hierdie verslag saam te stel.

Mnr. R Kingwill
Voorsitter van die Maatskaplike Kluster Ouditkomitee
16 Augustus 2013
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DEEL D:

MENSLIKE HULPBRONBESTUUR
Personeel is deur die DKES aangestel en dit word in die Jaarverslag gerapporteer.
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DEEL E:

FINANSIËLE INLIGTING
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1 VERKLARING VAN VERANTWOORDELIKHEID

Verklaring van verantwoordelikheid vir die Finansiële Jaarstate vir die jaar
geëindig 31 Maart 2013

Die Rekenpligtige Gesag is verantwoordelik vir die voorbereiding van die openbare

entiteit se Finansiële Jaarstate (FJS) en vir die bevindinge wat in hierdie inligting

verstrek word.

Die Rekenpligtige Gesag is verantwoordelik vir die inwerkingstelling en

implementering van ’n interne beheer-stelsel wat ontwerp is om redelike versekering

ten opsigte van die integriteit en betroubaarheid van die FJS te bied.

Na my mening is die FJS ’n billike weergawe van die aktiwiteite van die Wes-Kaapse

Taalkomitee vir die boekjaar geëindig 31 Maart 2013.

Eksterne ouditeurs is gevra om ’n onafhanklike mening oor die openbare entiteit se

FJS te verskaf.

Die Wes-Kaapse Taalkomitee se FJS vir die jaar geëindig 31 Maart 2013 is deur die

eksterne ouditeurs geoudit en hulle verslag word op bladsy 30 tot 32 verskaf.

Die Finansiële Jaarstate van die Openbare Entiteit op bladsy 34 tot bladsy 49 is

goedgekeur.

Jane Moleleki

Rekenpligtige Gesag: Wes-Kaapse Taalkomitee

31 Julie 2013

Prof. Rajendra Chetty

Voorsitter: Wes-Kaapse Taalkomitee

31 Julie 2013
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2 VERSLAG VAN DIE REKENKUNDIGE GESAG

Die Wes-Kaapse Taalkomitee het ’n oordragbetalingsbedrag van R190 000 by die
Departement van Kultuursake en Sport ontvang om hul mandaat uit te voer. ’n
Verdere R50 000 is na die WKTK oorgedra vir die bevordering van isiXhosa.

Die grootste gedeelte van die Komitee se uitgawe was op vergaderingstoelae, die
druk van die vorige Jaarverslag en administratiewe koste. Personeel van die DKES
verleen administratiewe steun aan die WKTK. Die aanstelling van die SAGT-
verteenwoordiger tot die Komitee sal spoedig voltrek word.

Ingevolge artikel 13 van die Wes-Kaapse Provinsiale Talewet, 1998, het die WKTK ’n
aantal aktiwiteite onderneem, gegrond op die volgende magte en pligte soos in die
Wet vervat:

• die gebruik van Afrikaans, Engels en isiXhosa deur die Wes-Kaapse
regering gemoniteer;

• voorstelle gemaak ten opsigte van enige voorgestelde of bestaande
wetgewing, praktyk en beleid wat direk of indirek met taalsake verband
hou, asook ten opsigte van enige voorgestelde wysiging of opheffing of
vervanging van sodanige wetgewing, praktyk of beleid;

• die toepassing van die Grondwet van die Wes-Kaap en die Wes-Kaapse
Provinsiale Talewet gemoniteer ten opsigte van die gebruik van die tale;

• die aktiewe bevordering van die beginsel van veeltaligheid;
• die aktiewe bevordering van die ontwikkeling van voorheen

gemarginaliseerde inheemse tale; en
• met betrekking tot die drie provinsiale tale van die Wes-Kaap die

provinsiale Minister en die Wes-Kaapse Kultuurkommissie met raad bedien
ten opsigte van enige taalsaak in of met betrekking tot die Wes-Kaap

Geen dienste of aktiwiteite is gedurende die boekjaar opgehef nie. Die Uitvoerende
Gesag het die Wes-Kaapse Taalkomitee se Jaarlikse Prestasieplan vir die 2013/2014-
boekjaar goedgekeur.

’n Voorlegging is aan die Provinsiale Tesourie gemaak vir die oordrag van fondse vir
benutting in die nuwe boekjaar omdat die Komitee so laat in die jaar –September
2012 –aangestel is.

Voorsieningskettingbestuurprosesse en -stelsels word vir doeltreffende finansiële
bestuur aangewend.

Jane Moleleki

Rekenpligtige Gesag

Wes-Kaapse Taalkomitee

24 Mei 2013
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3 VERSLAG VAN DIE EKSTERNE OUDITEUR

VERSLAG VAN DIE OUDITEUR-GENERAAL AAN DIE WES-KAAPSE PROVINSIALE
PARLEMENT OOR DIE WES-KAAPSE TAALKOMITEE

VERSLAG OOR DIE FINANSIËLE STATE

Inleiding

1. Ek het die Wes-Kaapse Taalkomitee se finansiële state op bladsye 34 tot 49
geoudit, wat die verklaring van finansiële posisie soos op 31 Maart 2013 behels.
Dit sluit ook in die verklaring van finansiële prestasie, verklaring van veranderinge
in netto-bates, die kontantvloei-stelling en die verklaring waarin die begroting en
werklike bedrag vir die jaareind vergelyk word, asook die notas, wat bestaan uit
’n opsomming van betekenisvolle rekenkundige beleidsrigtings en ander
verduidelikende inligting.

Rekenkundige gesag se verantwoordelikheid vir die finansiële state

2. Die Rekenpligtige Gesag is verantwoordelik vir die voorbereiding en billike
voorstelling van hierdie finansiële state in ooreenstemming met die Suid-
Afrikaanse Standaarde van Algemeen Erkende Rekeningpraktyk (SA
Standaarde van AERP), die vereistes van die Wet op Openbare Finansiële
Bestuur (Wet nr. 1 van 1999) (WOFB) en artikel 19(5) van die Wes-Kaapse
Provinsiale Talewet (Wet nr. 13 van 1998) (WKPT), asook sodanige interne beheer
wat volgens die Rekenpligtige Gesag nodig is om die voorbereiding van
finansiële state, sonder wesenlike wanvoorstelling, of dit weens bedrog of fout is,
te bewerkstellig.

Ouditeur-Generaal se verantwoordelikheid

3. My verantwoordelikheid is om, gebaseer op my oudit, ’n mening oor hierdie
finansiële state uit te spreek. Ek het my oudit in ooreenstemming met die Wet op
Openbare Oudit van Suid-Afrika, 2004 (Wet nr. 25 van 2004) (WOO), die
algemene kennisgewing op grond daarvan en Internasionale Ouditstandaarde
uitgereik. Daardie standaarde vereis dat ek aan etiese vereistes voldoen en die
oudit beplan en uitvoer om redelike versekering te verkry dat die finansiële state
sonder wesenlike wanvoorstelling is.

4. ’n Oudit behels die uitvoer van prosedures om ouditgetuienis te verkry oor die
bedrae en openbaarmakings in die finansiële state. Die verkose prosedures
berus op die ouditeur se oordeel, waaronder die assessering van die risiko’s van
wesenlike wanvoorstelling van die finansiële state, aan bedrog of fout toe te
skryf. In die maak van daardie risiko-assesserings, oorweeg die ouditeur interne
beheer wat toepaslik is vir die entiteit se voorbereiding en billike voorlegging van
die finansiële state om ouditprosedures aan te wend wat geskik is vir die
omstandighede, maar nie om ’n mening oor die doeltreffendheid van die
entiteit se interne beheer uit te spreek nie. ’n Oudit sluit ook in die evaluering van
rekenkundige beleidsrigtings wat gebruik is en die redelikheid van rekenkundige
beramings deur die bestuur gemaak, asook die evaluering van die omvattende
voorlegging van die finansiële state.
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5. Ek glo dat die ouditgetuienis ingewin voldoende en geskik is om as ’n basis vir
my ouditmening te dien.

Mening

6. My mening is dat die finansiële state die finansiële posisie van die Wes-Kaapse
Taalkomitee soos op 31 Maart 2013, en hul finansiële prestasie, kontantvloei en
vergelyking van begroting met werklike bedrag vir die jaareinde, in
ooreenstemming met die SA Standaarde van AERP en die vereistes van die
WOFB en die WKPT in alle wesenlike opsigte billik verteenwoordig.

Beklemtoning van saak

7. Ek vestig die aandag op die saak hieronder. My mening oor hierdie saak het nie
verander nie.

Materiële onderbesteding van begroting

8. Soos genoem in die vergelyking van die begroting en werklike bedrae, het die
entiteit wesenlik hul begroting met die bedrag van R36 000 onderspandeer. Dit
het nie ’n negatiewe impak op die dienslewering van die entiteit gehad nie.

VERSLAG OOR ANDER WETLIKE EN REGULATORIESE VEREISTES

9. In ooreenstemming met die WOO en die algemene kennisgewing daarvolgens
uitgereik, doen ek verslag van die volgende bevindinge wat betrekking het op
die prestasie teen voorafbepaalde doelwitte, voldoening aan wetgewinge en
regulasies en interne beheer, maar nie om ’n mening uit te spreek nie.

Voorafbepaalde doelwitte

10. Ek het prosedures uitgevoer om getuienis oor die nut en betroubaarheid van die
inligting in die jaarlikse prestasieverslag te verkry, soos uiteengesit op bladsye 12
en 13 van die jaarverslag.

11. Die prestasie teen voorafbepaalde doelwitte is geëvalueer teen die
omvattende kriteria van nut en betroubaarheid vir die doelstellings wat vir
ouditering gekeur is. Die nut van inligting in die jaarlikse prestasieverslag het
betrekking op die meetbaarheid van aanduiders en teikens (d.w.s. is hulle goed
gedefinieer, toetsbaar, meetbaar en tydsgebonde) en toepaslik soos vereis
deur die Nasionale Tesourie se Raamwerk vir die bestuur van programprestasie-
inligting.

Die betroubaarheid van die inligting ten opsigte van die gekeurde doelstellings
word geassesseer om vas te stel of dit die feite voldoende weergee (d.w.s. is dit
geldig, akkuraat en volledig).

12. Daar was geen wesenlike bevindinge oor die jaarlikse prestasieverslag met
betrekking tot die nut en betroubaarheid van die inligting nie.



Voldoening aan wetgewjng en regulasies

13. Ek het prosedures uitgevoer om getuienis in te win dat die entiteit voldoen het
aan toepaslike wetgewing en regulasies ten opsigte van finansiële sake,
finansiële bestuur en ander verwante sake.

14. Ek het nie enige wesenlike nie
wetgewing en regulasies, soos verstrek in die algemene kennisgewing uitgereik
ingevolge die WOO, geïdentifiseer nie.

Interne beheer

15. Ek het interne beheer as toepaslik beskou vir my oudit van die finansiële state,
jaarlikse prestasieverslag en voldoening aan wetgewing en regulasies.

16. Ek het nie enige tekortkomings ten opsigte van interne beheer opgemerk wat ek
as betekenisvol genoeg beskou het om by hierdie verslag in te sluit nie.

Kaapstad

31 Julie 2013

Voldoening aan wetgewjng en regulasies

Ek het prosedures uitgevoer om getuienis in te win dat die entiteit voldoen het
aan toepaslike wetgewing en regulasies ten opsigte van finansiële sake,
finansiële bestuur en ander verwante sake.

nie enige wesenlike nie-voldoening aan spesifieke aspekte van toepaslike
wetgewing en regulasies, soos verstrek in die algemene kennisgewing uitgereik
ingevolge die WOO, geïdentifiseer nie.

Ek het interne beheer as toepaslik beskou vir my oudit van die finansiële state,
prestasieverslag en voldoening aan wetgewing en regulasies.

Ek het nie enige tekortkomings ten opsigte van interne beheer opgemerk wat ek
as betekenisvol genoeg beskou het om by hierdie verslag in te sluit nie.
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Ek het prosedures uitgevoer om getuienis in te win dat die entiteit voldoen het
aan toepaslike wetgewing en regulasies ten opsigte van finansiële sake,

ekte van toepaslike
wetgewing en regulasies, soos verstrek in die algemene kennisgewing uitgereik

Ek het interne beheer as toepaslik beskou vir my oudit van die finansiële state,
prestasieverslag en voldoening aan wetgewing en regulasies.

Ek het nie enige tekortkomings ten opsigte van interne beheer opgemerk wat ek
as betekenisvol genoeg beskou het om by hierdie verslag in te sluit nie.
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WES-KAAPSE TAALKOMITEE

FINANSIËLE JAARSTATE
vir die jaar geëindig 31 Maart 2013

Indeks

Die state hieronder vervat die Finansiёle Jaarstate:

Indeks Bladsy

Staat van Finansiёle Posisie 34
Staat van Finansiёle Prestasie 35
Staat van Veranderinge in Netto Bates 36
Kontantvloeistaat
Staat van vergelyking van begroting en werklike bedrae

37
38

Versoening van werklike bedrae op n vergelykingsbasis en werklike
bedrae in die Finansiёle State 39
Aantekeninge by die Finansiёle State 40 –49
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WES-KAAPSE TAALKOMITEE

FINANSIËLE JAARSTATE
vir die jaar geëindig 31 Maart 2013

STAAT VAN FINANSIËLE POSISIE soos op 31 Maart 2013

Syfers in Rand Notas
2013

R’000
2012

R’000

BATES
Huidige bates
Handel en ander ontvangbares 2 - 5
Kontant en kontantekwivalente 3 239 131

TOTAAL BATES 239 136

LASTE
Huidige laste
Handel en ander betaalbares 4 48 3

TOTAAL LASTE 48 3

NETTO BATES
Geakkumuleerde surplus 191 133

TOTAAL NETTO BATES 239 136
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WES-KAAPSE TAALKOMITEE

FINANSIËLE JAARSTATE
vir die jaar geëindig 31 Maart 2013

STAAT VAN FINANSIËLE PRESTASIE vir die jaar geëindig 31 Maart 2013

Syfers in Rand Notas
2013

R’000
2012

R’000

BELASTING

Belasting van nie-uitruil-transaksies 5.1 276 280
Belasting uit uitruil-transaksies 5.2 9 8

TOTAAL BELASTING 285 288

UITGAWE

Ledefooie
Administratiewe uitgawe

8
9

(36)
(24)

(16)
(28)

Ouditfooie 6 (125) (110)
Ander bedryfsuitgawes 10 (42) (92)

TOTAAL UITGAWE (227) (246)

SURPLUS VIR DIE JAAR 58 42
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FINANSIËLE JAARSTATE
vir die jaar geëindig 31 Maart 2013

STAAT VAN VERANDERINGE IN NETTO BATES
Geakkumuleer

de
surplus

R’000

Totaal
ekwititeit

R’000

Saldo op 1 April 2011 91 91

Surplus vir die jaar 42 42

Saldo op 01 April 2012 133 133

Surplus vir die jaar 58 58

Saldo op 31 Maart 2013 191 191
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WES-KAAPSE TAALKOMITEE

FINANSIËLE JAARSTATE
vir die jaar geëindig 31 Maart 2013

KONTANTVLOEISTAAT

Syfers in Rand Notas
2013

R’000
2012

R’000

Kontantvloei uit bedryfsaktiwiteite
Kontant ontvang 240 275
Kontant betaal aan verskaffers en werknemers (141) (249)

Kontant uit aktiwiteite verkry 7 99 26
Rente ontvang 9 8

Netto kontantinvloei uit bedryfsaktiwiteite 108 34

Netto toename in kontant en kontant-
ekwivalente 108 34

Kontant en kontant-ekwivalente aan die begin
van die jaar

131 97

Totaal kontant en kontant-ekwivalente aan
die einde van die jaar 3 239 131
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Beskrywing

Goed-
gekeurde
en finale
begroting
R,000’s

Werklike
bedrae op
basis van

verge-
lyking

R,000’s

Verskil
tussen
finale

begroting en
werklike
R,000’s

Verskil
%

Verskil van betekenisvolle afwyking (meer as 5%) teenoor
begroting

BELASTING
Oordrag en subsidies 190 240 50 26% Die beherende entiteit het meer projekte geborg.
Ander bedryfsinkomste 11 36 25 227% Ouditfooi-afslag van Ouditeur-Generaal nie kontantvloei nie.
Rente-inkomste 12 9 (3) (25%) Rente op lopende rekening was minder as geprojekteer.
TOTAAL BELASTING 213 285 72 34%

UITGAWE
Ledefooie 27 35 (8) (30%) Bykomende subkomitees is gevorm.
Ouditfooie 80 102 (22) (28%) Ouditfooie vorm deel van die begroting.

Ander bedryfsuitgawe 106 40 66 62%
’n Projek met betrekking tot die bevordering van isiXhosa is nie
begin nie, omdat lede eers in September 2012 verkies is.

TOTAAL UITGAWE 213 177 36 17%

NETTO EFFEK - 108 108

Die goedgekeurde begroting dek die periode vanaf 1 April 2012 tot 31 Maart 2013. Die finansiële state word op die basis van oploping voorberei deur gebruik
te maak van ’n klassifikasie oor die aard van uitgawes in die staat van finansiële prestasie. Die finansiële state verskil van die begroting, wat goedgekeur is op
die kontantbasis met gebruikmaking van dieselfde klassifikasie.

’n Versoening tussen die werklike bedrae op ’n vergelykende basis soos aangebied in die staat van vergelyking van begroting en werklike bedrae en die
werklike bedrae in die kontantvloeistaat vir die periode geëindig 31 Maart 2013 word hieronder aangebied. Die finansiële state en begrotingsdokumente is vir
dieselfde periode voorberei. Daar is ’n basisverskil: die begroting word voorberei op ’n kontantbasis en die finansiële state op die oplopingsbasis.

WES-KAAPSE TAALKOMITEE

FINANSIËLE JAARSTATE
vir die jaar geëindig 31 Maart 2013

STAAT VAN VERGELYKING VAN BEGROTING EN WERKLIKE BEDRAE
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WES-KAAPSE TAALKOMITEE

FINANSIËLE JAARSTATE
vir die jaar geëindig 31 Maart 2013

VERSOENING VAN WERKLIKE BEDRAE OP ’N VERGELYKINGSBASIS EN WERKLIKE BEDRAE IN
DIE FINANSIËLE STATE

Beskrywing
Bedryfs
R’000

Totaal
R’000

Werklike bedrag op
vergelykingsbasis soos
verteenwoordig in die begroting en
werklike vergelykingstaat

- -

Basisverskille 108 108

Tydsaanwendingsverskille - -

Entiteitsverskille - -

Werklike bedrag in die
kontantvloeistaat

108 108
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WES-KAAPSE TAALKOMITEE

AANTEKENINGE BY DIE FINANSIËLE JAARSTATE
vir die jaar geëindig 31 Maart 2013

1. REKENINGKUNDIGE BELEIDSRIGTINGS

1. 1 VOORLEGGING VAN FINANSIËLE STATE

Die finansiële state is voorberei in ooreenstemming met die volgende beleidsrigtings, wat reëlmatig in alle
wesenlike aspekte toegepas is, tensy anders aangedui. Bykomende inligting is egter verstrek, waar
toepaslik en betekenisvol, om die nut van die Finansiële State te vergroot en om te voldoen aan die
statutêre vereistes van die Wet op Openbare Finansiële Bestuur, Wet 1 van 1999 (soos gewysig deur
Wet 29 van 1999), en die Tesourieregulasies ingevolge hierdie Wet uitgereik.

1.1.1 Basis van voorbereiding

Die finansiële state is voorberei in ooreenstemming met die doeltreffende Standaarde van Algemeen
Erkende Rekeningkundige Praktyke (AERP), waaronder enige vertolkings, riglyne en voorskrifte deur die
Rekeningkundige Standaarde-raad uitgereik.

Die finansiële state is onder die historiese kostekonvensie voorberei, behalwe soos in die
rekeningkundige beleidsrigtings hieronder verstrek. Die rekeningkundige beleidsrigtings hieronder
verstrek, is konsekwent toegepas op alle periodes in hierdie finansiële state weergegee, tensy andersins
vermeld. Die AERP-standaarde van toepassing op die entiteit en aangeneem is as volg:

AERP Nr. Beskrywing AERP Nr. Beskrywing

AERP 1 Voorlegging van finansiële state AERP 14 Gebeure ná die verslagdatum
AERP 2 Kontantvloeistate AERP 16 Beleggingseiendom (soos hersien in 2010)
AERP 3 Rekeningkundige beleidsrigtings,

veranderinge in rekeningkundige
beraminge en foute

AERP 17 Eiendom, aanleg en toerusting

AERP 4 Die gevolge van veranderinge in
buitelandse valutakoerse

AERP 19 Bepalings, gebeurlikheidslaste en
gebeurlikheidsbates

AERP 5 Leenkoste AERP 21 Verswakking van nie-kontant-genererende
bates

AERP 6 Gekonsolideerde en aparte
finansiële state

AERP 23 Inkomste uit nie-uitruil-transaksies
(Belastings en oordragte)

AERP 7 Beleggings in geassosieerdes AERP 24 Voorlegging van begrotingsinligting in
finansiële state

AERP 8 Belange in gesamentlike
ondernemings

AERP 26 Verswakking van kontant-genererende
bates

AERP 9 Inkomste uit uitruiltransaksies AERP 100 Nie-huidige bates gehou vir verkope en
gestaakte operasies (soos hersien in
2010)

AERP 10 Finansiële verslaggewing in
hiperinflasionêre ekonomieë
(soos hersien in 2010)

AERP 101 Landbou

AERP 11 Boukontrakte (soos hersien in
2010)

AERP 102 Nie-tasbare bates

AERP 12 Inventarisse (soos hersien in
2010)

AERP 103 Erfenisbates

AERP 13 Huurkontrakte (soos hersien) AERP 104 Finansiële instrumente
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Die voorbereiding van finansiële state ooreenkomstig AERP vereis dat die bestuur beslissings, beramings
en aannames maak wat ’n invloed het op die toepassing van beleidsrigtings en gerapporteerde bedrae
van bates en laste, inkomste en uitgawe.

Die beramings en aannames is gebaseer op historiese ervaring en verskeie ander faktore wat onder die
omstandighede as redelik beskou word. Die resultate hiervan vorm die grondslag vir uitsprake oor
drawaardes van bates en laste wat nie geredelik uit ander bronne blyk nie. Wesenlike resultate kan van
hierdie beramings verskil. Die beramings en onderliggende aannames word op ’n voortgaande basis
hersien. Hersienings van rekeningkundige beramings word aangegee vir die tydperk waarin die beraming
hersien word, indien die hersiening slegs op daardie jaar ’n uitwerking het, of dan in die jaar van
hersiening en daaropvolgende jare indien die hersiening beide die huidige jaar en die jare daarna
beïnvloed.

1.1.2 Standaarde nog nie van toepassing vir die verslagperiode nie

AERP 18 Segmentverslaggewing
AERP 20 Verwante party-bekendmaking
AERP 25 Werknemervoordele
AERP 105 Oordrae van funksies tussen entiteite onder gemeenskaplike beheer
AERP 106 Oordrae van funksies tussen entiteite nie onder gemeenskaplike beheer nie
AERP 107 Samesmeltings

1.1.3 Die kontantvloeistaat kan slegs in ooreenstemming met die direkte metode voorberei word.

1.1.4 Spesifieke inligting is apart voorsien op die staat van posisie, byvoorbeeld:

(a) Ontvangbares uit nie-uitruil-transaksies, waaronder belastings en oordrae;
(b) Belastings en oordrae betaalbaar;
(c) Handel en ander betaalbares uit nie-uitruil-transaksies.

1.2. VOORLEGGINGSGELDEENHEID

Die funksionele geldeenheid van die entiteit is Suid-Afrikaanse Rand. Hierdie finansiële jaarstate
word in Suid-Afrikaanse Rand voorgelê. Alle bedrae is tot die naaste duisend (1 000) Rand
afgerond.

1.3. AANNAME OOR LOPENDE ONDERNEMING

Hierdie finansiële jaarstate word op die grondslag van ’n lopende onderneming voorberei.
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1.4. INKOMSTE

Inkomste word gemeet teen die billike waarde van die teenprestasie wat ontvang is of ontvang kan word.
Inkomste word aangeteken wanneer toekomstige ekonomiese voordele of dienspotensiaal waarskynlik na
die entiteit sal vloei en wanneer die inkomstebedrag betroubaar gemeet kan word en daar aan spesifieke
kriteria vir die aktiwiteite van die entiteit voldoen is. Inkomste uit die lewering van dienste word erken in
surplus of tekort in verhouding tot die stadium van voltooiing van die transaksie teen verslagdatum.

Die bedrag word nie geag redelik meetbaar te wees totdat alle gebeurlikhede wat op die transaksie
betrekking het, in berekening gebring is nie.

1.4.1 Inkomste uit nie-uitruil-transaksies

1.4.1.1 Onvoorwaardelike toelae

’n Onvoorwaardelike toelaag word as inkomste aangeteken wanneer die toelaag ontvangbaar word.

1.4.1.2 Voorwaardelike toelae en ontvangste

Inkomste ontvang uit voorwaardelike toelae, skenkings en befondsing word as inkomste erken in die mate
dat die entiteit enige van die kriteria, voorwaardes of verpligtinge vervat in die ooreenkoms nagekom het.
In die mate dat die kriteria, voorwaardes of verpligtinge nie nagekom is nie, word dit as ’n las aangedui.

Rente verdien op beleggings word in ooreenstemming met toelaagvoorwaardes hanteer. Indien dit aan
die toelaagskenker betaalbaar is, word dit opgeteken as deel van die las en indien nie, word dit in die
staat van finansiële prestasie as rente verdien, aangeteken.

Toelae wat die entiteit vergoed vir uitgawes aangegaan, word verstrek in surplus of tekort op ’n
stelselmatige basis in dieselfde tydperke waarin die uitgawes erken word.

1.4.1.3 Dienste in natura

Dienste in natura is dienste wat kosteloos deur individue aan entiteite voorsien word, maar dit mag aan
stipulasies onderworpe wees. Openbare entiteit-personeel voorsien waardevolle steun aan die entiteit in
die bereiking van hul doelwitte –die diens kan egter nie betroubaar gemeet word nie en dus word dit nie
in die staat van finansiële prestasie of staat van finansiële posisie erken nie.

Die aard van die diens word weergegee in die notas by die finansiële state, verwante partye.

1.4.2 Inkomste uit uitruil-transaksies

Inkomste ontvang uit rente op beleggings en lopende bankrekening.

1.5. BUITELANDSE VALUTA

Transaksies wat in buitelandse valuta gedenomineer is, word teen die heersende wisselkoers verwerk –
die wisselkoers op die transaksiedatum. Monetêre items in buitelandse valuta gedenomineer, word
verwerk teen die wisselkoers wat op die verslagdatum van toepassing is. Winste of verliese wat tydens
omsetting ontstaan, word teen surplus of tekort opgeteken.
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1.6 UITGAWE

1.6.1 Finansiële transaksies in bates en laste

Skuld word afgeskryf wanneer dit as onverhaalbaar geïdentifiseer is. Skuld wat afgeskryf word, word
beperk tot die bedrag van toegewese fondse wat gespaar en/of onderbestee is. Die afskrywing vind plaas
aan die jaareinde of wanneer fondse beskikbaar is.

Geen voorsiening word gemaak vir onverhaalbare bedrae nie, maar bedrae word in ’n
openbaarmakingsnota aangedui.

Alle ander verliese word verstrek wanneer magtiging verleen is dat dit wel gedoen kan word.

1.6.2 Vrugtelose en verkwistende uitgawe

Vrugtelose en verkwistende uitgawe word as ‘n bate erken in die staat van finansiële posisie totdat die
uitgawe herwin is van die betrokke persoon, of afgeskryf word as onherwinbaar in die staat van finansiële
prestasie.

1.6.3 Onreëlmatige uitgawe

Onreëlmatige uitgawe word as uitgawe in die staat van finansiële prestasie erken.
Indien die uitgawe nie deur die toepaslike gesag goedgekeur is nie, word dit as ’n bate behandel totdat dit
herwin word of as onherwinbaar afgeskryf word.

1.6.4 Oordragte en subsidies

Oordragte en subsidies word erken as ’n uitgawe wanneer die finale magtiging vir betaling op die stelsel
verreken is (teen nie later as 31 Maart elke jaar nie).

1.7. FINANSIËLE INSTRUMENTE

Die finansiële instrumente van die entiteit word gekategoriseer as óf finansiële bates óf laste.

1.7.1 Finansiële bates

’n Finansiële bate is enige bate wat kontant is of ’n kontraktuele reg om kontant te ontvang. Die entiteit
het die volgende tipes finansiële bates soos gereflekteer op grond van die staat van finansiële posisie of
in die notas daarby:

 Handel en ander ontvangbares
 Kontant en kontantekwivalente

In ooreenstemming met die AERP 104, word die finansiële bates van die entiteit in die volgende
kategorieë deur hierdie standaard toegelaat, geklassifiseer:

Tipe finansiële bate Kategorie ingevolge AERP 104

Handel en ander ontvangbares Lenings en ontvangbares
Kontant en kontantekwivalente Lenings en ontvangbares

WES-KAAPSE TAALKOMITEE

AANTEKENINGE BY DIE FINANSIËLE JAARSTATE
vir die jaar geëindig 31 Maart 2013
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1.7.1.1 Lenings en ontvangbare rekeninge

Lenings en ontvangbare rekeninge word aanvanklik verstrek teen koste wat billike waarde
verteenwoordig. Ná aanvanklike vermelding, word finansiële bates teen geamortiseerde koste gemeet,
deur gebruikmaking van die doeltreffende rente-metode minus ’n toegewing vir verswakking. Hulle word
by huidige bates ingesluit, behalwe vir bedrae uitkeerbaar oor ’n tydperk van meer as 12 maande, as nie-
bedryfsbates geklassifiseer.

1.7.2 Finansiële laste

’n Finansiële las is ’n kontraktuele verpligting om kontant of ’n ander finansiële bate aan ’n ander entiteit
te lewer. Die finansiële laste van die entiteit is handels- en ander betaalbare rekeninge, soos in die staat
van finansiële posisie en die notas daarby, aangedui.

Daar is twee hoofkategorieë finansiële laste. Die klassifikasie word gebaseer op hoe hulle gemeet word.
Finansiële laste word gemeet teen:

 Billike waarde deur surplus of tekort; of
 Geamortiseerde koste

Finansiële laste wat deur surplus of tekort teen billike waarde gemeet word, word teen billike waarde
verstrek, met enige gevolglike wins of verlies in die staat van finansiële prestasie erken. Enige ander
finansiële las moet aangedui word as finansiële las wat nie deur surplus of tekort teen billike waarde
gemeet word nie, netto van transaksiekoste. Ander finansiële laste word vervolgens gemeet teen
geamortiseerde koste, deur gebruik te maak van die doeltreffende rente-metode, met rente-uitgawe erken
op ’n doeltreffende opbrengsgrondslag.

1.8. KRITIESE REKENKUNDIGE BERAMINGS EN BEVINDINGS

Die entiteit maak beramings en aannames ten opsigte van die toekoms. Per definisie, sal die gevolglike
rekeningkundige beramings selde gelyk wees aan die verwante werklike resultate. Beramings en besluite
word voortdurend geëvalueer en is gebaseer op historiese ervaring en ander faktore, waaronder
verwagtinge van toekomstige gebeure wat onder die omstandighede as redelik beskou word. Die
beramings en aannames wat ’n beduidende risiko inhou om in die volgende boekjaar ’n wesenlike
aanpassing van die drabedrae van bates en laste tot gevolg te hê, word hieronder bespreek.

1.8.1 Voorsiening vir waardeverlies van ontvangbare rekeninge

’n Beraming vir die verswakking van ontvangbare rekeninge word gedoen wanneer die invordering van
die volle bedrag nie meer moontlik is nie. Die voorsiening vir skuld weens waardeverlies word slegs op
ontvangbare handelsrekeninge bereken. Die entiteit se totale voorsiening vir waardeverlies word op grond
van indiwiduele debiteur of ten minste per risiko-kategorie bereken.

1.9. BTW EN MOONTLIKE VRYSTELLINGS

Die entiteit is van BTW-registrasie vrygestel. Indien daar egter enige befondsing ontvang word wat dit
nodig sal maak vir die entiteit om as ’n BTW-ondernemer te registreer, sal sodanige aansoek gedoen
word.

WES-KAAPSE TAALKOMITEE
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Syfers in Rand
2013

R’000
2012

R’000

2. Handels- en ander ontvangbare rekeninge
Handelsrekeninge ontvangbaar - 5

- 5

Handels- en ander ontvangbare rekeninge word as lenings en ander ontvangbare rekeninge
geklassifiseer. Die drabedrag van handels- en ander ontvangbare rekeninge is min of meer gelyk aan
hulle billike waarde.

3. Kontant en kontantekwivalente
Kontant en kontantekwivalente bestaan uit:
Kontant voorhande - -

Banksaldo’s 239 131

239 131

Kredietgehalte van kontant by bank en korttermynbeleggings, uitgesonderd kontant voorhande

Kontant en kontantekwivalente bestaan uit kontant en korttermyn-, hoogs likiede beleggings wat by
geregistreerde bankinstellings gemaak is, met uitkeertye van drie maande of minder en wat onderworpe is
aan onbeduidende rentekoersrisiko’s.
Die drabedrag van hierdie bates is min of meer gelyk aan hul billike waarde.

4. Handels- en ander betaalbare rekeninge
Handelsrekeninge betaalbaar 48 3

48 3

Handels- en ander betaalbare rekeninge word as ’n finansiële las geklassifiseer. Die drabedrag van
handels- en ander betaalbare rekening-transaksies is min of meer gelyk aan hul billike waarde.

5. Inkomste

Inkomste uit nie-uitruil-transaksies
Oordrae en subsidies ontvang 240 220
Ander bedryfsinkomste –afslag: ouditfooie

Inkomste uit uitruil-transaksies
Rente-inkomste

36

9

60

8

285 288

6. Ouditfooie
Eksterne oudit 125 110

125 110
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Syfers in Rand
2013

R’000
2012

R’000

7. Kontant gegenereer uit/(gebruik vir) aktiwiteite
Surplus vóór belasting 58 42
Aanpassing vir:
Rente ontvang (9) (8)

Veranderinge in werkskapitaal:
Handels- en ander ontvangbare rekeninge 5 (5)
Handels- en ander ontvangbare rekeninge 45 (3)

99 26

8. Ledefooie

Chetty, R. prof.
Le Cordeur, M. dr.
Mpolweni, N.
Theys, H.
Van Huyssteen, A.
Wababa, Z.
Vollenhoven, K.
Barker, M.
De Stadler, M.
Fransman, W.
Fredericks, I. dr.
Olivier, M.
Ralarala, M. dr.
Wotini, M.
Wyngaard, H.

6
-
-
4
-
-
-
3
4
4
3
4
3
2
3

2
4
4
2
2
1
1
-
-
-
-
-
-
-
-

36 16

9. Administratiewe uitgawe

Advertensies 1 -

Vermaak 17 16

Skryfbehoeftes en drukwerk 5 11

Bankheffings 1 1

24 28



Jaarverslag 2012/2013
Wes-Kaapse Taalkomitee

47

WES-KAAPSE TAALKOMITEE

AANTEKENINGE BY DIE FINANSIËLE JAARSTATE
vir die jaar geëindig 31 Maart 2013

Syfers in Rand
2013

R’000
2012

R’000

10. Ander bedryfsuitgawes
Konsultante, kontrakteurs en spesiale dienste - 65

Intekenaarsfooie 3 2

Drukwerk & publikasies 21 -

Honoraria (vrywilligers) - 2

Vervoer 11 2

Reis en verblyf 7 18

Toerusting minder as R5 000 - 3

42 92

* Die Jaarverslag is vir die eerste keer in die drie amptelike tale gedruk, waar dit in die voorafgaande jaar
slegs in Engels gedruk is.

11. Verwante partye

Verhoudinge
Primêre befondser Departement van Kultuursake en Sport
Strategiese vennoot Wes-Kaapse Kultuurkommissie
Strategiese vennoot Erfenis Wes-Kaap
Sekondêre befondser Nasionale Tesourie

Aard van verhouding
Beamptes van die Departement van Kultuursake en Sport in die Wes-Kaap vervul die uitvoerende en
administratiewe funksies van die Wes-Kaapse Taalkomitee.

Die entiteit maak gebruik van die kantoorruimte van die Departement van Kultuursake en Sport en het
toegang tot die gebruik van hulle bates en die sekuriteitsdiens deur die Departement van
Gemeenskapsveiligheid voorsien.

Die Nasionale Tesourie subsidieer die ouditfooie van die Wes-Kaapse Taalkomitee.

Verwante-party transaksies

Inkomste ontvang van verwante partye
Departement van Kultuursake en Sport 240 220
Nasionale Tesourie 36 60

12. Risikobestuur

Markrisiko

Die entiteit se aktiwiteite stel dit bloot aan ’n verskeidenheid finansiële risiko’s: markrisiko (billike waarde
rentekoersrisiko, kontantvloei-rentekoersrisiko), kredietrisiko en likiditeitsrisiko.

Die entiteit is nie aan markrisiko blootgestel nie, omdat krediteure binne 30 dae ná ontvangs van ’n
rekening betaal moet word, soos deur die Tesourie-regulasies en die WOFB vereis.
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Likiditeitsrisiko
Likiditeitsrisiko is die risiko dat die entiteit nie in staat sal wees om die finansiële verpligtinge na te kom
wanneer dit betaalbaar is nie. Ingevolge die leningsvereistes verseker die entiteit dat voldoende fondse
beskikbaar is om verwagte en onverwagte finansiële verpligtinge na te kom. Alle uitstaande rekeninge
betaalbaar word binne 30 dae vanaf die verslagdatum betaal.

Sensitiwiteitsontleding
Indien die rentekoerse op veranderlike-koers finansiële instrumente teen 31 Maart 2013 1% hoër of laer
was, met alle ander veranderlikes nog konstant, sou die jaar se wins ná belasting R1,934 hoër of laer
gewees het.

Rentekoersrisiko
Die entiteit se risikoprofiel bestaan uit vaste- en swewende koerslenings en banksaldo’s wat die entiteit
aan billike waarde rentekoers-risiko en kontantvloei-rentekoersrisiko blootstel, en kan as volg opgesom
word:

Finansiële bates
Handels- en ander ontvangbare rekeninge is op ’n vaste rentekoers. Die bestuur hanteer rentekoersrisiko
deur voordelige koerse vir swewende koerslenings te onderhandel en waar moontlik van
vastekoerslenings gebruik te maak.

Die bestuur se beleid behels ook die balansering van die rente op batelenings met die rente betaalbaar
op laste.

Kontantvloei-rentekoersrisiko

Finansiële Huidig Verskuldig
in minder
as ’n jaar

Verskuldig
in een tot
twee jaar

Verskuldig
in twee tot
drie jaar

Verskuldig
in drie tot
vier jaar

Verskuldig
na vier
jaar

Instrument

Normale
kredietvoorwaardes
Kontant in huidige
bankinstellings

- 239 - - - -

Handel en ander
betaalbare
rekeninge

- (48) - - - -

Uitgebreide
kredietvoorwaardes

- - - - - -

Netto bedrag
-

191
- - - -

Betaling verskuldig
maar nie voorsien - - - - - -

WES-KAAPSE TAALKOMITEE

AANTEKENINGE BY DIE FINANSIËLE JAARSTATE
vir die jaar geëindig 31 Maart 2013
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Kredietrisiko
Kredietrisiko verwys na die risiko dat die teenparty nie hul kontraktuele verpligtinge sal nakom nie, wat tot
’n finansiële verlies vir die entiteit kan lei. Die entiteit het ’n beleid aanvaar waarvolgens slegs met
kredietwaardige partye sake gedoen word.

Kredietrisiko bestaan hoofsaaklik uit kontantdeposito’s, kontantekwivalente, afgeleide finansiële
instrumente en handelsdebiteure. Die entiteit deponeer kontant slegs by groot banke met hoëgehalte-
kredietwaardigheid en beperk blootstelling aan enige teenparty.

Geen kredietperke is gedurende die verslagperiode oorskry nie, en bestuur verwag nie enige verliese
vanweë nie-prestasie deur hierdie teenpartye nie.

Maksimumblootstelling aan kredietrisiko
Die entiteit se blootstelling aan kredietrisiko met betrekking tot lenings en ontvangbare rekeninge word tot
die bedrae op die balansstaat beperk. (Verwys na nota oor Handels- en ander ontvangbare rekeninge).

WES-KAAPSE TAALKOMITEE

AANTEKENINGE BY DIE FINANSIËLE JAARSTATE
vir die jaar geëindig 31 Maart 2013
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