
28 November 2007 
 

Nama Khoi Munisipaliteit 
 

 SPORTBELEID 
 

1. DOEL/VISIE 
 
Die vestiging en verdere ontwikkeling van sportfasiliteite en sportstrukture vir alle 
inwoners in die regsgebied van Nama Khoi ongeag ras, geslag, ouderdom of status.  
Om sportgeriewe effektief en volhoubaar te benut deur georganiseerde en doeltreffende 
bestuur. 
 
Om die sportgemeenskap betrokke te kry en om georganiseerde sport te gebruik om 
sportgeriewe namens die Munisipaliteit te bestuur en te beheer tot voordeel van die 
gemeenskap van Nama Khoi  en die Munisipaliteit. 
 
Om beskikbare hulpbronne aan te wend en te gebruik tot voordeel van sport as geheel 
en om sodanige geriewe, geboue, toerusting aan te wend vir toepaslik sportkodes en 
met die nodige hulp van sportforums te sorg  dat dit in stand gehou word. 
 
2. SPORTFORUMS 
 
Dit is die wens van die Raad dat daar vir elke dorp of wyk  'n Sportforum saamgestel 
word uit verteenwoordigende sportklubs/sportkodes van die betrokke dorp of wyk.  
Waar daar meer as een dorp of woonbuurt per wyk is,   wat geografies 'n aparte 
sportforum regverdig behoort die geleentheid ook gebied te word vir die samesteling 
van die sportforum. 
 
2.1 Samestelling en bestuur van Sportforums 
 

2.1.1. Die Sportforums sal bestaan uit een afgevaardigde en een sekundi  wat 
deur die deelnemende  sportkodes/sportklubs afgevaardig word om hulle te 
verteenwoordig op die sportforum.     
2.1.2. Van elke sportklub/kode wat gebruik maak van Nama Khoi Munisipaliteit 
se geriewe,  sal verwag word om  jaarliks voor 31 Januarie sy afgevaardigde en 
sekundi op 'n volle lede vergadering verkies,  en die Nama Khoi Munisipaliteit op 
die voorgeskrewe vorm daarvan in kennis stel.  
2.1.3 'n Afgevaardigde van 'n sportklub moet 'n ingeskrewe en volopbetaalde lid 
van die sportklub wees.   Waar 'n afgevaardigde 'n sportkode verteenwoordig,  

moet die afgevaardigde 'n ingeskrewe en volopbetaalde lid van 'n deelnemende 
klub wees.  



2.1.4 In gebiede waar daar net een sportkode aktief is,   sal die onderskeie 
sportklubs  elk 'n afgevaardigdes vir die sportforum aanwys,  en sal die 
sportforum dus uit afgevaardigdes van die deelnemende klubs bestaan. 
2.1.5    In gebiede waar daar net een sportkub van 'n spesifieke sportkode 
opereer sal die sportklub alleen sy afgevaardigde op die sportforum aanwys,  
terwyl die  ander afgevaardigdes deur sportkodes aangewys word.   Onderskeie 
sportkodes sal  self onder mekaar 'n vergadering belê om hulle afgevaardigde te 
verkies. 
2.1.4.   Sportklubs/kodes wat van hulle eie geriewe gebruik maak,  en geensins 
die munisipliteit se geriewe gebruik nie,    mag skriftelik aansoek doen om 
verteenwoordig te word op die Sportforum,  en wanneer toestemming verleen is,   
sy afgevaardigde en sekundi verkies,   waarna die Munispaliteit en sportforum 
dienooreenkomstig ingelig sal word op die voorgeskrewe vorm. 
2.1.5. Nama Khoi Munisipaliteit sal voor 15 Februarie van elke jaar sportforums 
in kennis stel van die name en besonderhede van verkose afgevaardigdes,   en 
alle Sportforums sal voor 28 Februarie van elke jaar 'n vergadering skeduleer om 
n Uitvoerende Komitee saam te stel,  wat die forum vir die volgende jaar sal 
bestuur,  en om die komende jaar se werksprogram vas te stel. 
  
       
 

2.2   2.2.1. Verkiesing van die Bestuur. 
 

Die sportforum word beheer en bestuur deur ‘n uitvoerende komitee (genoem die 
Bestuur) wat slegs uit die afgevaardigdes van die  geaffilieerde sportklubs/kodes 
verkies word en wat tydens die sportforum se jaarvergadering vergadering 
gedurende Februarie verkies  sal word.  Die volgende ampsdraers sal verkies 
word.   
 
Voorsitter en Ondervoorsitter,   
Sekretaris en  Hulpsekretaris,  
Tesourier, en twee addisionele lede,    
 
Nominasies moet vir bogenoemde ampte moet skriftelik wees en onderteken 
wees deur die Voorsteller, Sekondant en die kandidaat wat die nominasie 
aanvaar.   Voltooide nominasievorms moet 7(sewe) dae voor die datum van die 
Algemene Jaarvergadering by Nama Khoi Munisipaliteit ingehandig word. 
Om kontiniuteit te verseker sal slegs 'n gedeelte van die bestuurslede jaarliks 
herkiesbaar wees.   
 
 

 2.2.2 Algemene magte van die Bestuur 
 
 • Om oor alle aangeleenthede in geskil te beslis wat skriftelik deur 

 sportkodes aan die Sportform voorgelê mag word. 



 • Die velde en geriewe sal aan sportkodes en individue beskikbaar  gestel 
 word teen ‘n tarief soos deur die munisipaliteit bepaal word. 

 
 • Om tug en dissipline op sportkodes van wie lede hulle wangedra, uit te 

 oefen. 
 • Die reg van toegang by sport en  ontspanningsgeriewe toe te pas. 

 
 
2.2.3. Afgevaardigde Sportraad. 
 
Tydens die Algemene Jaarvergadering sal die sportforum ook een afgevaardigde 
en een sekundi verkies om die sportforum te verteenwoordig op die Munisipale 
Sportraad.     Die sportraad is die sambreelliggaam waarvan die hoofdoel is,  om 
sport en sportgeleenthede te koordineer binne die grense van Nama Khoi 
Munisipaliteit. 
 

2.3 Pligte en funksies van die Sportforum 
 
 2.3.1 Om oor alle aangeleenthede in geskil te beslis wat skriftelik deur 

sportkodes aan die Sportforum voorgelê mag word. 
 2.3.2 Om alle sportvelde en geriewe van Nama Khoi Munisipaliteit wat deur die 

Sportkodes gebruik word doeltreffend en volhoubaar te bestuur en beheer 
daaroor toe te pas. 

 2.3.3 Om  velde en geriewe aan sportkodes en individue beskikbaar  te stel,  
teen ‘n tarief soos deur die Munisipaliteit  bepaal. 

 2.3.4 Om tug en dissipline op sportkodes van wie lede hulle wangedra, uit te 
oefen. 

 2.3.5 Die reg van toegang by sport en ontspanningsgeriewe  toe te pas, in 
samewerking met deelnemende sportklubs/kodes. 

 2.3.6 Indien forums oor 'n lang tydperk aan die Munisipaliteit bewys gelewer het,  
dat hulle selfstandig kan funksioneer,  sal hul toegelaat word om hul eie finansies 
te behartig.   In dié geval sal die betrokke forum sy finansies soos volg bestuur:  

 
   2.3.6.1    Die opening van ‘n bankrekening (tjek of spaar) in die  

  naam van die forum by 'n erkende plaaslike Handelsbank word  
  gemagtig.        

   2.3.6.2 Tekengemagtigdes vir betalings sal wees  die   
  Voorsitter, Onder-voorsitter, Tesourier,  plus 1 addisionele lid.    
  Tjek magting/ondertekening sal geskied deur enige twee van die  
  vier tekengemagtigdes.  

   2.3.6.3   Alle gelde deur die forum geïn sal volgens Nama Khoi  
  Munisipaiteit se voorskrifte gevorder en beheer word. 

   2.3.6.4 Boekhouding volgens erkende standaarde moet deur  
  die bestuur toegepas word.   Die volle bestuur aanvaar in hulle  
  persoonlike hoedanighede volle verantwoordelikheid vir die   
  hantering van alle fondse en gelde. 



   2.3.6.4 Finansiele state moet jaarliks deur ‘n bevoegde  
  persoon opgetrek word en by die Jaarvergadering voorgelê word vir 
  goedkeuring.   Die Finansiele state sal na aanvaarding   
  voorgelê word aan Nama Khoi Munisipaliteit. 

  
2.4 Dienslewerings ooreenkomste. 
 
 Die Munisipaliteit sal dienslewerings ooreenkomste sluit met sportforums wat 

hulle bereid verklaar om sportfasiliteite binne hul gebied namens die 
Munisipaliteit te bestuur en onderhou.    Die Munisipaliteit sal sodanige 
sportforums subsideer ten opsigte van die koste van 'n arbeider. 

 
 
 Indien  enige sportforum nie voldoen aan die Munisipaliteit se verwagtings ten 

opsigte van dienslewering nie,   sal daar met die bestuur van die Forum 
onderhandel word ten einde oplossings vir die tekorte te vind.   By herhaalde 
gevalle van swak dienslewering sal die Munisipaliteit die reg hê om die 
ooreenkoms te kanselleer,  en ook om deelnemende sportkodes/klubs te versoek 
om nuwe afgevaardigdes aan te wys sodat 'n nuwe forum saamgestel kan word. 

  
3. SPORTRAAD 
 
 Een sportraad sal binne die regsgebied van Nama Khoi saamgestel word.      
 
  
3.1 Samestelling: 
 
 Die sportraad sal bestaan uit verteenwoordigers van die onderskeie sportforums 

soos verkies  ingevolge paragraaf 2.2.3. 
  
 Die sportraad sal op sy eerste algemene vergadering van die jaar na 

samestelling 'n uitvoerende bestuur uit die afgevaardigdes van sportforums 
verkies. Die bestuur sal bestaan uit: 
 
Voorsitter en Ondervoorsitter,   
Sekretaris, en twee addisionele lede,  
 
Gedelegeerde magte aan  die Bestuur sal slegs  wees die afhandeling van 
dringende sake,   terwyl die volle sportraad sal vergader ten minste een keer elke 
drie maande.    
 
Indien minder as 50%  van die lede nie teenwoordig is nie,   kan die sportraad 
nie vergader nie en sal alle sake deur die bestuur hanteer word,  in samewerking 
met die lede teenwoordig. 
  

 



 
3.2 Pligte van die sportraad. 
 
 • Die sportraad se hooffunksie is om sport- en sportbyeenkomste binne die 

 regsgebied van die Munisipaliteit te koördineer.       
 • Die sportraad sal die Munisipaliteit adviseer ten opsigte van toekomstige 

 uitbreidings aan sportfasiliteite,    asook die benutting van sekere 
 sportfasiliteite deur meer as een sportforum. 

 • Die koördinering van die gebruik van Atletiekbane deur die onderskeie 
 skole gedurende die atletiek seisoen,  vir oefeninge en byeenkomste. 

 
 
 
4. SPORT EN POLITIEK 
 
 • Die raad aanvaar die beleid dat daar n skeiding moet wees tussen party 

 politiek en sport.      
 • sportforums moet bestaan uit afgevaardigdes van klubs/kodes.   Waar 'n 

 polities aktiewe persoon deur n sportklub afgevaardig word,  sal die klub 
 se besluit egter eerbiedig word.     

 • Die samestelling en verkiesing van besture, van die onderskeie 
 sportforums en die sportraad sal dus slegs gedoen word volgens hierdie 
 beleid,    

 • Die onderskeie Wyksraadslede sal vergaderings van sportforums 
 bywoon,  ten einde die Munisipalitiet se politieke beleid en siening oor 
 te dra aan sportforums en die sportraad. 

 • Raadslede en amptenare van die Munisipaliteit (belas met sport-  en 
 verwante aangeleendhede)  sal die onderskeie sportforums en die 
 sportraad bystaan,  en sal dus ook vergaderings mag bywoon, maar 
 sonder die mag om te stem.  

 
    
   
 
5. Hierdie beleid is deur die raad aanvaar op 28 November 2007 
 


