
5. DIE S&~STELLING EN ORGANISASIESTRUKTUUR VAN DIE TO 

5.1 INLEIDING 

Die TO het n bepaalde sarnestelling en organisasiestruktuur 

wat sowel n universele as n partikuliere karakter openbaar. Die 

universele eienskappe van die organisasiestruktuur, soos onder 

andere lidrnaatskap en bestuursorgane, korn in hierdie hoofstuk aan 

die orde. Dit wat daarteenoor die TO as unieke of partikuliere 

vereniging kwal iseer, naarnlik sy grondrnotief en lewensbeskoulike 

grondslae soos in Hoofstuk 4 geidentifiseer, druk n bepaalde stern= 

pel op sy sarnestelling en organisasiestruktuur af. Hoe dit wel 

gebeur, sal in die hoofstuk aangetoon word. 

n Volledige beskrywing van die sarnestelling en organisasie van die 

TO word in sy grondwet (vgl. Bylaag 1) verskaf, derhalwe sal hier 

volstaan word met n kursoriese oorsig daarvan, met die nadruk op 

spesifieke tersaaklike essensies.* 

'n Evaluering van die organisatoriese doeltreffendheid van die TO 

vorrn nie deel van die ondersoek in hierdie hoofstuk nie. Dit sal 

n deel van Hoofstuk 6 vorrn, waar die funksionering van die TO on= 

dersoek en geevalueer word. 

5.2 DIE SAMESTELLING VAN DIE TO {vgl. Bylaag 1) 

Artikel IV van die Grondwet bepaal dat die TO n onafhanklike 

liggaarn is wat bestaan uit lede wat aan die vereistes soos uiteen= 

*Sover vasgestel kon word, bestaan daar nog geen spesifieke doku= 
ment(e) wat die TO-organisasiestruktuur vanuit hierdie vertrek= 
punt ondersoek het nie. 
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gesit in die genoernde artikel, voldoen. Die lede word in ver= 

skillende kategoriee verdeel, naarnlik gewone lede, lewenslange 

lede, erelede, rustende lede en studentelede. 

Die primere vereiste waaraan alle lede moet voldoen, is dat hulle 

die Grondwet van die TO skriftelik rnoet onderskryf. Dit beteken 

dus dat alle TO-lede die Christelik-religieuse grondrnotief, die 

lewens- en wereldbeskouing en die etiese grondslag van die TO 

(moet) onderskryf. Hierdie vereiste word deur die TO so hoog geag 

dat sy hoofbestuur die reg het "om sonder opgawe van redes die 

naam van n gewone lid of lewenslange lid of erelid of rustende lid 

of studentelid van die ledelys te verwyder wanneer hy bevind dat 

sodanige lid, of lewenslange lid, of erelid, of rustende lid of 

studentelid hom aan onprofessionele gedrag, getoets aan die ge= 

dragskode van die Suid-Afrikaanse Onderwysersraad vir Blankes, of 

wangedrag skuldig maak, of in gebreke bly om die voorskrifte van 

die Grondwet nate kom" (TO-grondwet, art. VI B 1). 

Die TO stel verder sy lidmaatskap oop vir Blanke onderwtsers op 

alle skoolvlakke (pre-primer, primer en sekonder) en vir opvoed= 

kundiges op tersiere vlak. Sodoende eerbiedig die TOn eenheids= 

beginsel tussen onderwysers van alle skoolvlakke, want skoolvlakke 

en -fases hou met mekaar verband en kan nie deur waterdigte kompar= 

ternente van mekaar geskei word nie. Hierdie eenheid voorkorn bot= 

sende standpunte tussen byvoorbeeld afsonderlike verenigings vir 

prirnere en sekondere skole onderskeidelik. Bree onderwysbelange 

word voor groepsbelange geplaas en onderskeiding eerder as skei= 

ding word gehandhaaf (Hattingh, 1977 : 26-27). 

Voornernende lede moet ook eers, volgens die bepaling in die rv·tl 
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op die Suid-Afrikaanse Onderwysersraad vir Blankes (wet 116 van 

1976) ,* registreer of voorwaardelik registreer as lede van die 

Onderwysersraad voordat hulle toegelaat word as volwaardige lede 

van die TO (art. VI A van die Grondwet). Met hierdie bepaling 

erken die TO die juridiese gesag van die staat, wat in ooreenstem= 

ming is met sy lewensopvatlike grondslae (vgl. Par. 4.3.6). 

Lidmaatskap is beperk tot Blanke persone (Grondwet, art. VI A). 

Hierdie bepaling is in ooreenstemming met die geskiedenis van die 

TO, want sedert sy stigting was hy n professionele diensorganisa= 

sie vir Blanke Afrikaanse onderwysers in Transvaal. 

5.3 DIE ORGANISASIESTRUKTUUR VAN DIE TO 

5.3.1 Enkele inleidende opmerkings 

Die TO stel hom ten doel die voortdurende verfyning van 

sy vaartbelynde organisasiestruktuur. Suksesvolle organisasie 

vereis logiese en sistematiese uiteensetting van mense se werk= 

*Artikel 15 van Wet 116 van 1976 bepaal onder meer die volgende: 

"(1) Die raad 

(a) hou n register van onderwysers en skryf daarin, be= 
houdens die bepalings van artikel 17, op aansoek, 
met vermelding van die voorgeskrewe besonderhede, en 
teen betaling van die voorgeskrewe gelde, die naam 
van 

(i) elke onderwyser; en 

(ii) elke ander persoon wat op die datum van inwerk= 
ingtreding van artikel 5 in n heeltydse perma= 
nente hoedanigheid by n skoal in diens is om 
onderwys te gee: ... " 

Artikel 17 verwys na skuldigbevindings van onderwysers, of mis= 
drywe ten opsigte van die professionele gedragskode, wat sodanige 
lede ongeskik maak om onderwys te gee. 
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saamhede, tyd en vindingrykheid. Verantwoordelikhede, gesagsver= 

deling, toesig en kommunikasie moet duidelik uitgestippel word 

(Gorton, 1976 : 51). Barry en Tye (1975 : 63-77) het daarop gewys 

dat enige liggaam wat goeie organisasie beoog, die volgende aspekte 

in gedagte moet hou: 

* Doeltreffende organisasie moet die vergestalting van n in= 

stelling se filosofie (i.e. lewensopvatting) in die daag= 

likse praktyk wees. 

*Die doelstelling(s) van die organisasie moet duidelik omlyn 

wees. 

* Daar moet effektiewe gerigtheid op individue se probleme 

wees. 

* Doeltreffende kommunikasiekanale moet bewerkstellig word. 

* Take en verpligtinge moet sinvol verdeel word. 

* Gesag moet verstandig gedelegeer word. 

Die huidige ho?fsekretaris van die TO, J.F. Steyn (1977 : 7-8), 

het die volgende essensiele vereistes vir die geslaagde organi= 

seer/organisering van n onderwysersvereniging geformuleer: On= 

derwysersverenigings moet hul dcelwitte duidelik uitspel vir hulle 

lede, asook hoe die doelwitte bereik moet word en watter middele 

aangewend moet word in die proses. Gereelde selfondersoek ten 

opsigte van die geslaagde funksionering van d liggaam moet ge= 

doen word deur middel waarvan die suksesse en mislukkings getoets 

word met die oog op verdere meer doelmatige funksionering. 

Die volgende vrae dien as kriteria vir die ondersoek na die or= 
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ganisasiestruktuur van die TO: 

Is die organisasie van die TO gegrond op sy lewensbeskou= 

like grondslae? (vgl. Par. 4.3). 

- Is daar duidelike doelstellings* geformuleer? 

- Word die ampsdraers, funksionarisse en lede se magte en 

pligte (ook regte en voorregte) logies en sistematies uit= 

eengesit? 

- Gee die gesagserkenning en gesagsdelegering blyke daarvan 

dat dit in ooreenstemming met die roeping en verantwoorde= 

likheid van die TO is? 

- In watter mate is daar n gerigtheid op die individuele 

lede se probleme? 

- Is daar bepalinge in die Grondwet ingebou wat gereelde 

selfevaluering vereis? 

- In watter mate streef die TO na eenheid in verskeidenheid? 

- Geld die demokratiese beginsel? 

*Die grondbeginsels van die TO (Grondwet, art. II) is in Hoofstuk 
4 (vgl. Paragrawe 4.2.4 en 4.3) behandel. Die doelstellings 
(Grondwet, art. V) van die TO is op die grondbeginsels gefundeer, 
want in ooreenstemming met die grondbeginsels word die bevorde= 
ring van die Christelike en nasionale opvoeding asook die bevor= 
dering van die Afrikaanse taal, kultuur en tradisies in die doel= 
stellings bepleit. Die diensmotief van die TO (sy etiese be= 
stemmingsfunksie) materialiseer ook in sy doelstellings, want die 
TO stel hom ten doel "die bevordering van die belange van on= 
derwysers en oud-onderwysers deur elke middel wat deur die 
Vereniging as gepas beskou word" (Grondwet, art. V B) en "die 
daarstelling van dienste en geriewe wat op n kooperatiewe basis 
as n voordeel van lidmaatskap benut kan word'' {Grondwet, art. V D). 
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Om n organisasie of vereniging goed te laat funksioneer, rnoet 

daar voorsiening gernaak word vir sekere bestuursorgane in die 

struktuur daarvan. Vervolgens val die lig op die verskillende 

bestuursorgane van die TO en die sarnestelling van elkeen daarvan 

sal eerstens kortliks ornskryf word, enkele bevoegdhede en verplig= 

tinge sal uitgesonder word waarna n evaluering, met bogenoemde 

vrae as kreteria in gedagte, gegee sal word. 

Die belangrikste kornponente van die organisasiestruktuur van die 

TO word in Organograrn 5.1 verskaf en genoernde organograrn dien as 

verwysing vir die verdere bespreking. 

(Organogram bladsy 193} 

5.3.2 Die Algernene Vergadering van lede 

5.3.2.1 Sarnestelling van die Algernene Vergadering 

Die Algernene Vergadering, wat saarngestel is uit die lede 

van die hoofbestuur (kyk Par. 5.3.3) en afgevaardigdes van takke 

(kyk Par. 5.3.9) is die hoogste gesagsliggaam van die Vereniging. 

Die afgevaardigdes van takke verteenwoordig hulle onderskeie takke 

se lede (een afgevaardigde vir elke agtal bona fide-taklede of 

gedeelte daarvan) en het sternreg op die Algernene Vergadering 

(Grondwet, art. IX B). 

5.3.2.2 Bevoegdhede en verpligtinge van die Algernene Vergadering 

Die besluite wat tydens die sitting van die Algernene 

Vergadering geneern word, is bindend vir alle lede en bestuursor= 

gane van die Vereniging. Sodanige besluite word slegs geneem met 

n volstrekte meerderheid van stemme van die sterngeregtigde teen= 
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ORGANOGRAM 5.1 
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woordige lede (Grondwet, art. IX, D5). 

Die Algemene Vergadering rnoet alle verslae, beskrywingspunte en 

mosies wat aan horn voorgele word, behandel. 

Die voorsitter van die TO word deur die Algernene Vergadering ver= 

kies, soos bepaal in Artikel XVIII van die Grondwet (kyk Par. 

5.3.11.1). 

Verdere verrigtinge van die Algernene Vergadering word volledig be= 

skrywe onder die hoof "Verrigtinge" in Artikel IX D van die Grond= 

wet. Bepaalde verrigtinge, wat die besondere karakter van die TO 

openbaar, is die volgende: 

"5. 'n Besluit op 'n Algernene Vergadering word alleen geneern 

met 'n volstrekte meerderheid van stemrne van sterngereg= 

tigde teenwoordige lede 11 

"8. Algernene Vergaderings word met gebed geopen en gesluit" 

"10. Die voorsitter het 'n beslissende stern, behalwe by die 

verkiesing van persone en by geheime stemrnings". 

5.3.2.3 Evaluering 

Die Christelike grondmotief van die TO druk sy stempel 

a£ op die sarnestelling, bevoegdhede en verpligtinge van die Alge= 

mene Vergadering van die lede van die TO. 

Ten opsigte van die sarnestelling van die Algernene Vergadering ia 

dit duidelik dat die TO nie net aan die georganiseerde groepe van 

die TO waarde heg nie (elke tak word verteenwoordig) , maar ook 

aan die waardigheid van elke lid {elke 8 lede kan 'n verteenwoor= 
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diger kies). Die demokratiese beginsel word dus toegepas in die 

samestelling van die Vergadering en word verder vergestalt in 

die feit dat die voorsitter deur hierdie vergadering verkies word. 

n Verdere bewys van die demokratiese werkwyse van die TO word ge= 

vind in die feit dat geen besluit sonder n volstrekte meerderheid 

van stemme geneem kan word nie. 

Die Algemene Vergadering word erken as die hoogste gesagsliggaam 

van die TO. Die demokratiese beginsel geld ook hier, want die 

Algemene Vergadering bestaan primer uit die lede van die Vereni= 

ging. Die TO erken hiermee ook n bepaalde gesagstruktuur en orde, 

want sake van die TO word nie willekeurig en onordelik afgehandel 

nie. 

Ten slotte word ook by alle werksaarnhede van die Algemene Verga= 

dering gebuig voor God, die Skepper van die ganse werklikheid, 

want in die Naam van die Here word die vergadering geopen en af= 

gesluit. 

5.3.3 Die Hoofbestuur van die TO 

5.3.3.1 Samestelling van die hoofbestuur 

Slegs bona fide-lede van die TO mag verkies word tot 

lede van die hoofbestuur. Die santestelling van die hoofbestuur 

word in Artikel X van die Grondwet behandel, slegs enkele rele= 

vante bepalings getoets aan die vrae wat in Par. 5.3.1 gestel is 

word hier gegee. 

Die voorsitter van die vereniging is ex of cio voorsitter van die 

hoofbestuur. Twee gewone hoofbestuurslede verteenwoordig elke T0-
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kring (vgl. Par. 5. 3. 8) , waarvan die een '"n rektor, vise-rektor, 

dekaan, departementshoof (tersier), senior lektor/dosent, hoof, 

adjunk-hoof, of departementshoof (skoolvlak) is en die ander een 

n lektor/dosent of onderwyser met dien verstande verder dat een 

Gewone Hoofbestuurslid aan n tersiere onder~NYsinrigting of skool 

met sekondere status en die ander een aan n primere skool of 

kleuterskool verbonde is" (Grondwet, art. X A2). 

Die voorsitters van die erkende belangegroepe (vgl. Par. 5.3.7) 

is ook hoofbestuurslede, terwyl daar vir etlike ander bepaalde 

TO-lede as hoofbestuurslede voorsiening gernaak word, waaronder 

verteenwoordigers van TO-belangegroepafdelings aan tersiere on= 

derwysinrigtinge in Transvaal wat deur die Hoofbestuur erken word, 

asook TO-verteenwoordigers in statutere liggarne, waarby die Suid-

Afrikaanse Onderwysersraad vir Blankes ingesluit word (Grondwet, 

art. X 3-7). 

Tabel 5.1 Die samestelling van die Hoofbestuur (1982) (Grondwet, 1982 285) 

\ Voors itter J 1 
Ondervoorsitter (enige lid van die Hoofbestuur)l (1) 
Kring 1-23 (elk 2 verteenwoordigers) 

1 
46 

Professionele Komitee · 1 
1 Personeelverenigingkomitee ! 1 
1 Kultuurkomitee ! 1 
Hoofbestuurskomitee vir Onderwyseressebelange 2 
Belangegroepe 6 
Tersiere Onderwysinrigtings 6 

b4 

Die gewone hoofbestuurslede word elke vier jaar op n kringsaarn= 

trek, waarvan alle TO-lede in kennis gestel word, en waar elke 

TO-lid sternreg het, gekies. Sodanige hoofbestuurslede word op 

meriete verkies. Indien daar tussentydse vakatures ontstaan, word 
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spesiale reels toegepas (vgl. Grondwet art. X D(f)). Vir die 

verkiesing van bykomende hoofbestuurslede word bepalings neergele 

in Artikel X D2 van die Grondwet. 

Die dienstyd van hoofbestuurslede word bepaal in Artikel X E no.1-

5 en die belangrikste van die voorskrifte is dat gewone hoofbe= 

stuurslede se dienstermyn vier jaar is, terwyl bykomende hoof= 

bestuurslede se dienstermyne deur hul onderskeie groep/komitees 

se huishoudelike reglemente bepaal word. 

Hoofbestuurslede se dienste kan beeindig word as daar onder meer 

enige vorm van onverantwoordelikheid voorkom, byvoorbeeld as 

"die lid sander ~ verskoning wat deur die Hoofbestuur aanvaar word, 

afwesig is van twee (2) agtereenvolgende vergaderings" (Grondwet, 

art. X F (a l ) . 

5.3.3.2 Bevoegdhede en verEligtinge van die Hoofbestuur 

Die hoofbestuur is die hoof uitvoerende gesag van die 

vereniging en het bepaalde verpligtinge en bevoegdhede waarvan die 

volgende vier uitgesonder word vir evaluering {Grondwet, art. X C). 

"1. Om die doelstellings van die Vereniging aktief tot 

uitvoering te bring en in die verband alles te doen 

wat nodig geag word; 

2. Om die sake van die Vereniging tussen twee Algemene 

Vergaderings te bestuur; 

3. Om uitvoering te gee aan die besluite van die Algemene 

Vergadering;" 

"6. Die Hoofbestuur en sy a.rnptenare (soos omskryf in Artikel XIX) 

197 



is gesamentlik en afsonderlik vrygestel van aanspreek= 

likheid wat mag ontstaan as gevolg van die ter goeder 

trou handelinge of verskaffing van inligting van die 

hoofbestuurslede of amptenare". 

Die gewone hoofbestuurslede se verpligtinge word in Artikel X G 

no. 1-8 volledig omskrywe. Die pligte wat direk verband hou met 

die grondslae en doelstellings van die TO, word vervolgens uitge= 

sender, naamlik dat dit onder andere hulle plig is: 

''1. Om as professionele leiers namens die Vereniging op te 

tree; 

2. Om die beleid van die Vereniging in hul kring te vertolk 

en te propageer;" 

"7. Om die bywoning van vergaderings deur TO-lede aan te 

moedig en 'n gesonde gees in hul kring te bewerkstellig; ". 

Die Varkorta Formulier vir die instelling van Hoofbestuurslede 

(vgl. Bylaag 5) word telkens, wanneer 'n verkose hoofbestuurslid 

ingestel word op 'n hoofbestuursvergadering, deur die voorsitter 

van die TO aan genoemde verkose lid vir aanvaarding voorgehou. 

Elke hoofbestuurslid is, na sy amptelike instelling, dus daaraan 

gebonde om in ooreenstemming met sy openlike verklar ing diens te 

lewer as lid van die hoogste uitvoerende gesag van die TO. In 

hierdie formulier kom veral drie sake aan die orde, wat direkte 

verband met d grondslae en doelstellings (i.e. grondmotief en 

lewens- en wereldbeskoulike grondslae) van die TO hou, naamlik dat 

elke voornemende hoofbestuurslid opgeroep word tot en verbind word 

aan: 
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* deurgronding van die TO-grondwet en die praktiese uitlewe 

van die TO-grondbeginsels soos vervat in die Grondwet; 

* onvoorwaardelike trou aan die Hoofbestuur en lojaliteit 

teenoor mede-hoofbestuurslede; en 

* lojaliteit slegs teenoor die TO en losmaking van enige 

verbintenis met enige ander onderwysersvereniging. 

5.3.3.3 Evaluering 

Dit is sinvol dat die voorsitter van die Algemene Verga= 

dering van lede terselfdertyd die voorsitter van die hoofbestuur 

is, want sodoende is daar kontinue leiding en eenheidsoptrede 

vanaf di~ persoon wat die hoogste gesagsposisie beklee. 

Die verteenwoordiging van gewone lede deur hulle hoofbestuurslede 

vind op n streeksbasis plaas, tog het elke TO-lid die geleentheid 

om sy individue keuse ten opsigte van sy verteenwoordiger te 

maak by die vierjaarlikse kringsaamtrek waar sodanige hoofbestuurs= 

lid gekies word. 

Die verteenwoordiging op die hoofbestuur, gesien vanuit die ge= 

sigspunt van verskillende onderwysvlakke, is breed en gebalanseerd. 

Daar word in die Grondwet voorsiening gemaak daarvoor dat onder= 

wysers (TO-lede) uit pre-primere, primere en sekondere skoolvlak 

verteenwoordig word op die hoofbestuur. Die verdere vulling van 

vakatures op die hoofbestuur vir TO-lede van tersiere inrigtings 

en van die verskillende belangegroepe, verseker hierdie ewewigtige 

en bree verteenwoordiging op die hoofbestuur. Hieruit blyk die 

erkenning wat die TO verleen aan die verskeidenheid in die onderwys 

(i.e. werklikheid), wat saamgetrek word in die eenheidsliggaam, 
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naamlik die hoofbestuur (vgl. kriteria- Par. 5.3.1). 

Uit die bevoegdhede en verpligtinge van die hoofbestuur is dit 

duidelik dat dit in sy funksionering getrou moet bly aan die mo= 

tief en grondslae van die TO. Dit word bewys deur die volgende 

bevoegdhede en verpligtinge wat deel vorm van die verantwoorde= 

likhede van die TO-hoofbestuur: 

* Hoofbestuurslede wat aan die etiese kode ontrou is (by= 

voorbeeld ontrouheid in die bywoning van vergaderings) , 

stel hulle bloot aan die beeindiging van hulle dienste as 

hoofbestuurslede. 

* Die TO-doelstellings moet uitgeleef word. 

* Die Hoofbestuur beskik oor groot bestuurs- en uitvoerende 

magte wat in ooreenstemming met die gees, rigting en beleid 

van die TO in verantwoordelikheid toegepas moet word. 

* Hoofbesfuurslede moet motiveerders en ambassadeurs vir die 

TO wees, veral by die kringe wat hulle verteenwoordig. 

Die Instellingsformulier (vgl. Bylaag 5) bevestig en benadruk die 

groot waarde wat die TO aan sy religieuse grondmotief en lewens

en wereldbeskoulike grondslae het, want elke hoofbestuurslid 

onderneem volkome getrouheid teenoor die TO en alles waarvoor hy 

staan. 

5.3.4 Die Uitvoerende Komitee van die TO 

5.3.4.1 Samestelling van die uitvoerende komitee 

Die voorsitter en ondervoorsitter van die TO dien amps= 
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halwe in hierdie komitee in dieselfde hoedanighede. Daar word 

verder voorsiening gemaak vir twee stedelike en twee plattelandse 

hoofbestuurslede wat tweejaarliks deur die hoofbestuur aangewys 

word, die voorsitters van die erkende belangegroepe, verteenwoor= 

digers van die Vereniging op statut~re liggame, die voorsitters 

van die Professionele Komitee, Kultuurkomitee en die Personeelver= 

enigingkomitee van die TO asook "die lid van die Finansieskomitee 

wat op grond van sy/haar rekenkundige onderlegdheid en ervaring 

van finansiele beheer en administrasie op die Finansieskomitee be~ 

noem is" (Grondwet, art. XI A8). Die dienstermyn van die uitvoeren= 

de komiteelede is twee jaar. 

Tabel 5.2 Die samestelling van die uitvoerende komitee (1982) (Grondwet, 1982 
9) 

Voorsitter 
Ondervoorsitter 
Stedelike verteenwoordigers 
Plattelandse verteenwoordigers 
Suid-Afrikaanse Onderwysersraad vir Blankes 
Die Professionele Komitee 
Die Kultuurkomitee 
Die Personeelverenigingkomitee 
Die lid van die Finansieskomitee 
Die Belangegroepe van die TO 

1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
6 
~ 

3.4.2 Bevoegdhede en verpligtinge van die Uitvoerende Komitee 

In die Grondwet (art. XI C) word bepaal dat die Uitvoe= 

rende Komitee die uitvoerende gesag is, 11 beklee met die bevoegd= 

hede en verpligtinge soos van tyd tot tyd deur die Hoofbestuur 

I 

aan hom opgedra, tussen vergaderings van die Hoofbestuur en hy is 

verantwoordelik aan d Hoofbestuur". 
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5.3.4.3 Evaluering 

Die wyse van samestelling van die uitvoerende kornitee, 

naamlik dat die Hoofbestuur die stedelike en plattelandse verteen= 

woordigers aanwys en dat die ander lede reeds verkose lede in hul 

onderskeie belangegroepe en komitees is, is in ooreenstemming met 

die demokratiese beginsel (waar bekwaarnheid en meriete geld) van 

die TO. Net soos in die geval van die hoofbestuur, word ook in 

die uitvoerende komitee voorsiening gemaak vir ewewigtige, bree 

verteenwoordiging, want die stad, die platteland, die belange= 

groepe en die finansieskomitee word in die komitee verteenwoordig. 

Die bevoegdhede en verpligtinge van die Uitvoerende Komitee is 

nie duidelik omlyn nie. Die Grondwet-bepaling impliseer egter 

dat daar die nouste voeling, kontak en samewerking tussen die 

Uitvoerende Komitee en die Hoofbestuur moet wees, want hy (i.e. 

die Uitvoerende Komitee) is 11 verantwoordelik aan die Hoofbestuur" 

(art. XI C). Die Uitvoerende Komitee moet daarom, kragtens die 

bepaling, sy verantwoordelikhede roepingsbewus, in ooreenste~~ing 

met die grondbeginsels en 1oelstellings van die TO en in gehoor= 

saamheid aan die Hoofbestuur, nakom. 

5.3.5 D Dagbestuur 

5.3.5.1 Samestelling van die dagbestuur 

Die voorsitter en ondervoorsitter van die Vereniging 

dien ook in dieselfde hoedanighede op die dagbestuur (Grondwet, 

art. XIII A) . 'n Derde lid wat uit die hoofbestuur verkies \vord, 

moet rekeningkundig onderl@ wees en oor ervaring van finansiele 

beheer en administrasie beskik. Die voorsitters van die Profes= 

202 



sionele Kornitee, die Kultuurkornitee en die Personeelvereniging= 

kornitee is die verdere drie lede van die kornitee, met dien ver= 

stande dat dit dieselfde drie persone is wat sitting het op die 

dagbestuur. 

Tabe1 5.3 Die sameste11 ing van die Dagbestuur (1982) (Grondwet, 1982 :10) 

Voorsitter 1 
Ondervoorsitter 1 
Verkose lid 1 
Voorsitter van die Professionele Komitee 1 
Voorsitter van die Kultuurkomitee 1 
Voorsitter van die Personeelverenigingkomitee 1 

b 

5.3.5.2 Bevoegdhede en verpligtinge van die Dagbestuur 

Artikel XIII B van die Grondwet bepaal dat die Dagbestuur 

"sake van dringende aard waar die volle Uitvoerende Kornitee om 

praktiese redes nie geraadpleeg kan word nie (hanteer) en {hy) is 

verantwoordelik aan die Uitvoerende Kornitee en die Hoofbestuur". 

5.3.5.3 Evaluering 

Die dagbestuur is n kleiner kornitee wat eintlik net n 

verlengstuk van die hoofbestuur en die uitvoerende kornitee is, 

daarorn rnoet ook bestuur voldoen aan vereistes wat die TO-

grondbeginsels en -doelstellings neerle. 

5.3.6 Finanskornitee 

5.3.6.1 Sarnestelling van die Finanskornitee 

Die sarnestelling van die Finanskornitee stern ooreen met 
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van die Dagbestuur. 

5.3.6.2 Bevoegdhede en verpligtinge van die Finanskomitee 

Artikel XII B van die Grondwet bepaal dat die Finans= 

komitee finansiele sake wat die Hoofbestuur van tyd tot tyd na hom 

verwys, hanteer. Die Finanskomitee bly aan die Hoofbestuur ver= 

antwoordelik. 

5.3.6.3 Evaluering 

Die Finanskomitee is n verlengstuk van die gesagsliggame 

wat bo-oor hom gestel is en hy moet finansiele sake in verantwoor= 

delikheid afhandel. 

5.3.7 Belangegroepe 

5.3.7.1 Samestelling van die belangegroepe 

Artikel XIV A van die Grondwet bepaal dat belangegroepe 

saamgestel word ''uit persone wat eiesoortige belange nastreef en 

wat verteenwoordigend is van die Provinsie Transvaal en wat om 

erkenning aansoek doen by die Hoofbestuur". 

Die volgende is erkende belangegroepe van die TO: 

- Onderwysersopleiding (BOO) 

- Sekondere Sko (BSS) 

- Laerskole (BLS) 

- Spesiale Skole (B Sp 0) 

- Pre-primere Skole (BPPS) 

- Koshuise (BK) 
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- Sielkundige- en Voorligtingsdiens (BSD) 

- Hoofbestuurskomitee vir Onderwyseressebelange (HKO)* 

Al hierdie belangegroepe** erken die grcndslae en doelstellings 

van die TO, want elkeen "funksioneer as n erkende belangegroep 

binne die raamwerk en volgens die beginsels van die Transvaalse 

Onderwysersvereniging soos vervat in laasgenoemde se grondwet en 

reglement" (art. 2 van elke huishoudelike reglernent van die ver= 

skillende belangegroepe). 

Die verskillende belangegroepe kies elk hulle eie sentrale be= 

stuur op n demokratiese wyse, in ooreensternrning met die riglyne 

wat in die grondwet van die TO (art. XIV B2 en 5) neergele word, 

naarnlik dat elke sentrale bestuur saarngestel word uit elke betrok= 

ke. belangegroep, waarvan die lede alrnal TO-lede moet wees. 

Daar word verder iD die huishoudelike reglernente van die belange= 

groepe ruimskoots voorsiening gemaak vir die besture van n ver= 

skeidenheid rnoontlike relevante werkgemeenskappe en streke. Be= 

halwe die sentrale besture, is daar ornvattende bree besture waar= 

op al die betrokke belangegroepe se besture verteenwoordig is; 

Streekbesture waarop takke, hoofdeverenigings of -kringe en die 

gewone hoofbestuurslid sitting het; Streekwerkgerneenskapbesture 

wat werkgemeenskappe se belange behartig en takgroepbesture wat 

* Die Hoofbestuurskomitee vir Onderwyseressebelange (HKO) word 
nie as n belangegroep in Artikel XIV van die Grondwet van die TO 
verrneld nie. Die HKO stern in sy samestelling en funksionering 
egter ooreen met die ander belangegroepe, met net die verskil 
dat slegs dameslede van die TO hier stemgeregtig is (HKO-Huis= 
houdelike Reglernent, Bylaag 3). 

**Die huishoudelike reglemente van al die belangegroepe soos dit 
goedgekeur is op die vergadering van Hoofbestuur van 7 Nove~ber 
1981 word as Bylaag 3 hierby aangeheg. 
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die verskillende werkgemeenskappe se sake in die onderskeie takke 

behartig (Bylaag 3). 

5.3.7.2 Bevoegdhede en verpligtinge van die Belangegroepe 

Die volgende verpligtinge en bevoegdhede van die belange= 

groepe word uitgesonder vir evaluering (met die relevante vrae in 

Par. 5.3.1 as kriteria): 

* Elke belangegroep streef eiesoortige belange na (Grondwet, 

art. XIV A). 

* Die voorsitter van die sentrale bestuur van elke belange= 

groep verteenwoordig die belangegroep in die hoofbestuur en 

in die uitvoerende komitee van die TO (Grondwet, art. XIV 

83) • 

* n Belangegroep mag beskrywingspunte aan die hoofbestuur 

voorle (Grondwet, art. XIV 84). 

Indien daar botsing van belange tussen twee of meer belangegroepe 

is, moet die Hoofbestuur die standpunte van die onderskeie groepe 

eerbiedig en as arbiter sodanige sake hanteer (Grondwet, art. 

XIV D) . 

5.3.7.3 Evaluering 

Al die verskillende belangegroepe word saamgestel en 

funksioneer in ooreenstemming met die grondbeginsels en doelstel= 

lings van die TO. 

Die verskeidenheid belange~roepe bied geleentheid aan al die TO

lede om hulle eiesoortige belange te bevorder. Sodoende word die 
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individuele struktuur van die onderskeie groepe eerbiedig en 

erken, dog die eenheid van die verskeidenheid kulmineer in die 

saamtrek van al die belangegroepe deur middel van elkeen se voorsitter 

in die Uitvoerende Komitee en in belangegroepstreekbesture. 

Goeie orde wat voortspruit uit n gesonde (Skrifgefundeerde) ge= 

sagstruktuur is ingebou in die organisasiestruktuur wat hier ter 

sprake is, naamlik dat alle belangegroepe by implikasie onderge= 

skik is aan die Uitvoerende Komitee, wat op sy beurt weer ver= 

antwoordelik is aan die Hoofbestuur en die Algemene Vergadering 

van lede (vgl. Organogram 5. 1 ) .. 

5.3.8 Kringe 

5.3.8.1 Samestelling van die kringe 

Artikel XV A van die Grondwet skryf voor dat die Hoof= 

bestuur kringgrense bepaal en hy groepeer takke in kringe binne 

sodanige grense. 

Elke.kring het n kringbestuur wat saamgestel word soos bepaal in 

Artikel XV B van die Grondwet. Van belang is dat die twee gewone 

hoofbestuurslede wat ooreenkomstig Artikel X A2 verkies is, lede 

van hierdie bestuur is en een van hulle word as voorsitter aange= 

wys deur die kringbestuur. Drie voorsitters en sekretarisse van 

alle takke in die kring maak onder andere verder deel uit van die 

kringbestuur. 

Volgens die afbakening van takke in kringe i~ 1982 is daar 14 

plattelandse kringe met 55 en nege stedelike kringe met 

35 takke. 
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Tabel 5.4 Die samestelling van kringe en takke (1982) (TO, 1982(a) 48-49) 

Gebied Kring Takke Gebied Kring Takke 

I I 
I 

Dorpe 1 4 Dorpe 13 3 I 
I 

Dorpe 2 5 Dorpe 14 4 I 
' 

Dorpe 3 3 Dorpe 15 4 
Dorpe 4 3 Dorpe 16 2 
Dorpe ,.. 

6 Dorpe 17 2 0 

Darpe 6 7 Stad 18 4 
Dorpe 7 3 Stad 19 3 
Dorpe 8 4 Stad 20 3 
Stad 9 5 Stad 21 4 
Dorpe 10 5 Gemend oar= 22 3 Stad 11 3 wegend stad 
Stad 12 5 Stad 23 

I 
5 

TOTAAL "21 "91J 

Gemiddeld takke per kring 3,9 l 
Hoewel sowel stedelike as plattelandse TO-lede deur middel van 

hulle gewone hoofbestuurslede in die hoofbestuur verteenwoordig 

word, lyk die verhouding nie reg nie, want die bevolkingskonsen= 

trasie is tog in en random die stede. (Die vermoede bestaan dat 

hierdie reeling geld vanwee bepaalde praktiese oorwegings, soos 

byvoorbeeld lang afstande en kostebesparing - daarom is daar meer 

kringe naby mekaar in die plattela~dse streke as in die stede 

WP.) 

5.3.8.2 Bevoegdhede en verpligtinge van die kri~ge 

Die verantwoordelikhede van kringbesture word in Artikel 

XV C van die Grondwet beskryf. Bepaalde organisatoriese take, 

waarvan skakeling tussen takke en die behartiging en bevordering 

van verenigingsbelange die belangrikstes is, word in Artikel XV C 

1, 2, 3, 4 en 6 gegee (kyk Bylaag 1 : 290). Artikel CS bepaal 

eksplisiet dat dit n bevoegdheid en verpligting van die kringbe= 
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stuur is "om kringkonferensies na behoefte te re§l en samewerking 

met kerk en huis te soek". 

5.3.8.3 Evaluering 

Die kringe vorm deel van die totale organisasiestruktuur 

van die TO, want die kringe word saamgestel uit takke wat op hul 

beurt weer die saamtrekpunte van TO-lede is. Die Hoofbestuur van 

die TO word weer hoofsaaklik gekonstitueer deur die gewone hoof= 

bestuurslede wat op kringsaamtrekke verkies word. n Duidelik 

sigbare ordelikheid is dus kenmerkend van die totale samestelling 

van die TO. 

Hoewel die verteenwoordiging deur hoofbestuurslede soos verkies 

deur die afsonderlike kringe oor n bree vlak versprei is (stede= 

lik en plattelands), geniet die plattelandse TO-lede voorkeur, 

want hulle pro rata-verteenwoordiging is hoer as die van die stede. 

Die behoudende karakter van die TO word moontlik versterk deur die 

relat baie verteenwoordigers vanuit die plattelandse streke. 

Die kringe behoort in hulle funksionering, doelgerig uitvoering te 

gee aan die Christelik-nasionale lewensopvatlike grondslae van die 

TO, want samewerking tussen onderwysers, ouers en die kerk is on= 

der meer deel van hulle verpligtinge. 

Die behartiging, koordinering en bevordering van verenigingsbe= 

lange deur die kringbesture is op sigs f al genoegsaam rede vir 

hulle sinvolle bestaan. Hierdeur word alle TO-kringbesture gemo= 

tiveer en gelei om die grondbeginsels en doelstellings van die TO 

so en wyd moontlik bekend te stel en te bevorder op n georgani= 

seerde basis deur middel van hulle praktiese werksaamhede. 
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5.3.9 Takke 

5.3.9.1 Samestelling van die takke 

Artikel XVI A bepaal dat "agt of meer lede van die Ver 

eniging geregtig (is) om met die goedkeuring van die Hoofbestuur 

n tak te stig". Na die stigting van n tak moet son tak n huis= 

houdelike reglement opstel. Die Hoofbestuur le sekere riglyne 

neer waaraan die huishoudelike reglement van alle takke moet vol= 

doen. Enkele van d riglyne is die volgende (vgl. Bylaag 4): 

"2. BeginseZs: Die Tak funksioneer as n erkende organisasie 

van TO-lede binne die geografiese gebied soos deur die 

Hoofbestuur van die TO afgebaken en wel binne die raarrr= 

werk en volgens die beginsels soos vervat in die TO se 

Grondwet en Reglement. 

"3. DoeZ: Die Tak stel hom ten doel om die Christelike en 

Nasionale Onderwys en Opvoeding te bevorder. 

"4. Stemreg: Slegs TO-lede wat aan onderwysinrigtings binne 

die Tak se grense verbonde is, het stemreg". 

Elke tak meet ook sy eie bestuursliggaam verkies. Die bree tak= 

bestuur se samestelling word in Bepaling 5 (Bylaag 4) breedvoerig 

beskrywe, en wat hier ter sake is vir evaluering (vgl. Par. 5.3.1), 

is die voorsiening wat daar nie net vir n verkose voorsitter, on= 

dervoorsitter en sekretaris-penningmeester gemaak word nie, maar 

ook vir verskeie verteenwoordigers van die verskillende belange= 

groepe. Die takbestuur word jaarliks na afloop van die Algemene 

Vergadering (die TO-grondwet bepaal egter dat die Algemene Ver= 

gadering tweejaarliks vergader- art. IX D1) verkies. 
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Daar is al n groot aantal TO-takke in Transvaal gestig en ge= 

vestig. Die aantal takke en die verspreiding daarvan oor Trans= 

vaal word in Tabel 5.4 aangetoon. Die funksionering van die takke 

word in Hoofstuk 6 behandel. 

5.3.9.2 Bevoegdhede en verpligtinge van die takke 

In die grondwet van die TO (art. XVI B2, 3 en 5) word 

bepaal dat elke tak: 

* minstens twee keer per jaar moet vergader; 

* jaarliks binne een week na sy laaste vergadering vir daar= 

die jaar n jaarverslag by die hoofsekretaris moet indien; 

en 

* vir sy eie geldsake verantwoordelik is. 

Verder word in Artikel XVI C2 van die TO-grondwet bepaal dat dit 

die verantwoordelikheid van die takbestuur is "om soveel nuwe lede 

as moontlik te werf en om die bestaande lede se goedgesindheid 

teenoor die Vereniging te verseker". 

Die hoofbestuur le verder in sy riglyne (Bylaag 4 : 311) neer dat 

elke tak hom op die bree onderwysterrein sal beywer, die belange 

van sy lede sal behartig en sal trag "om sosiale- en kulturele 

funksies doeltreffend te verrig". 

5.3.9.3 Evaluering 

Uit voorgaande uiteensetting van die samestelling en 

bevoegdhede en verpligtinge van die takke van die TO kan nou 

sekere essensies uitgelig word met enkele evaluerende opmerkings 
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daarby: 

* To-takke is die kleinste en intiemste georganiseerde groeps= 

verbande in die organisasiestruktuur van die TO waarby die 

gewone lid ingesluit word. Die werklike krag en effektiwi= 

teit van die TO le dus in sy takke en hulle effektiewe funk= 

sionering, want hier kan die regte gesindhede deur middel 

van persoonlike kontak te weeggebring word. 

* Elke TO-lid het in sy spesifieke tak die reg om te stem 

vir sy bestuurslede. Die demokratiese beginsel kom sodoen= 

de tot sy reg. 

* Die grondbeginsels en doelstellings van die TO moet ook die 

rigsnoer van al die werksaamhede van die takke wees. Elke 

tak moet in sy oorsprong, wese en bestemming Godgerig wees 

en ingestel wees op naastediens. 

* Belangegroepe en werksgemeenskappe word op die takbesture 

verteenwoordig. Dit verseker dat alle vlakke van onderwys 

se belange ook op takvlak gedien kan word. 

* Gereelde vergaderings moet deur die takke gehou word. Dit 

is die waarborg vir volgehoue onderlinge kontak tussen lede, 

maar ook vir doeltreffende funksionering. 

* Jaarliks moet elke tak die hoofkantoor van n jaarverslag 

voorsien. Die nodige selfevaluering kan op hierdie wyse 

geskied, maar die toesig en kontrole van die hoer gesags= 

liggame is ook in d stelsel ingebou. 

* Die TO-takke moet toesien dat nuwe lede gewerf word en dat 

goeie gesindhede jeens die Vereniging bevorder word. Dit 
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kan slegs meewerk tot algemene lojaliteit tussen lede 

onderling maar ook teenoor die TO en sy ideale. 

* D takke rnoet d lede sosiaal en kultureel betrek en ak= 

tiveer. Deur gesonde sosiale verkeer en deur die vorrning 

van kultuur kan elke TO-lid n bydrae lewer in die kultuur= 

historiese ontwikkeling van elke tak afsonderlik, maar ook 

van die TO in sy geheel. 

5.3.10 Redaksie(s) van die TO 

5.3.10.1 Samestelling van die redaksie(s) 

Artikel XVII A1 en 2 van die Grondwet bepaal ten opsigte 

van die samestelling van TO-redaksie(s) die volgende: 

"1. Die Redaksie(s) kan uit n enkele persoon of komitee 

bestaan. 

"2. Die Redaksie(s) word tweejaarliks deur die Hoofbestuur 

benoem en kan sander kennisgewing ontbind en vervang 

word". 

Tans (1982) dien die TO-sekretariaat as redaksie van Mondstuk, die 

amptelike lyfblad van die TO. Op die 1982 Jaarvergadering is die 

sekretariaat vir n verdere termyn as redaksie aangewys (Transvaal= 

se Onderwysersvereniging, 1982 (a) : 31). 

5.3.10.2 Bevoegdhede en verpligtinge van die redaksie(s) 

Die redaksie(s) is direk verantwoordelik aan die hoofbe= 

stuur, soos dit beskryf word in Artikel XVII B1 en 2 van die Grand= 
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wet: 

"1. Die Redaksie(s) ontvang opdragte van die Hoofbestuur en 

is verantwoordelik aan die Hoofbestuur. 

"2. Dit is die plig van die Redaksie(s) om die erkende be= 

leid van die Vereniging te vertolk, maar hy/hulle ge= 

niet oak n mate van vryheid om standpunte te stel wat 

nie in stryd met die aanvaarde beleid van die vereniging 

is nie". 

Die Algemene Vergadering neem besluite oor welke publikasie(s) as die 

amptelike publikasies van die TO sal dien (art. XVII C). Stand= 

punte wat in hierdie publikasie(s) gepubliseer word, mag verskil 

van die siening van die Hoofbestuur, daarom die volgende bepaling 

in Artikel XVII D: 

" 'lereenselwiging 

Die Hoofbestuur vereenselwig hom nie noodwendig met die 

standpunte van die Redaksie(s) of korrespondente nie". 

5.3.10.3 Evaluerins 

Die redaksie(s) van die TO is direk verantwoordelik aan 

die gesagsliggame wat bokant hom/hulle gestel is. Die samestelling 

en funksionering van die redaksie(s) word primer deur die Hoofbe= 

stuur en die Algemene Vergadering bepaal. TOg is daar sprake van 

vryheid binne sekere grense, want die redaksie(s} mag standpunte 

stel wat nie in stryd met die beleid van die Vereniging is nie, 

wat impliseer dat nu~e gesigspunte gegrond op die lewens- en 

wereldbeskouing van die TO, geeksploiteer mag word. D gesagskon= 
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trole van die hoofbestuur word duidelik verwoord in die Grondwet, 

en hy sou selfs enige TO-redaksie onmiddellik kon ontbind indien 

sodanige redaksie hom sou skuldig maak aan ongrondwetlike berigge= 

wing of standpuntinnames en -bekendstelling wat strydig is met d 

gees en rigting van die TO. 

5.3.11 Ampsdraers van die TO 

5.3.11.1 Die voorsitter van die Vereniging 

Artikel XVIII A1 bepaal onder andere die volgende insake 

die voorsitter van die TO: 

"Die voorsitter van die Vereniging word tweejaarliks met 

geslote stembriefies deur die stemgeregtigde lede op die 

Algemene Vergadering verkies nadat nominasies vir die amp 

op die voorgeskrewe vorm ingedien is". 

Die voorsitter is dus die demokraties-verkose l8ier van die Ver= 

eniging. 

Daar word verder in Artikel XVIII A3, 4 en 5 bepaal dat die voor= 

sitter geen kring of belangegroep mag verteenwoordig na sy ver= 

kiesing nie; dat hy herkiesbaar is na verstryking van sy voor= 

sitterstermyn en dat hy ampshalwe op alle besture van die TO dien. 

Die voorsitter is dus n onpartydige leier (losgemaak van kringe of 

belangegroepe), wat veelsydige leiding moet kan gee in alle besture. 

In die grondwet word daar nie bepaalde riglyne gegee en verband 

met die openbare optrede en standpuntinname van die voorsit·ter nie, 

dog die geskiedenis van die TO lewer genoeg bewyse dat die voor= 

sitters van die vereniging deurgaans sterk standpunte, gegrond op 
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die lewens- en wereldbeskouing van die TO en gerugsteun deur die 

Uitvoerende Komitee en die Hoofbestuur,oor allerlei sake namens 

aldie lede ingeneem het {vgl. Par. 3.11.7). 

5.3.11.2 Die ondervoorsitter van die Verenigins 

Anders as in die geval van die wyse van verkiesing van 

die voorsitter, word die ondervoorsitter "deur die Hoofbestuur uit 

eie geledere aangewys op sy eerste vergadering na die Algemene 

Vergadering" (Grondwet art. XVIII B1). Die ondervoorsitter ageer 

as voorsitter wanneer die voorsitter nie beskikbaar is nie en hy 

dien ook ampshalwe op alle besture van die TO. As sodanig dra hy 

ook groat verantwoordelikhede en moet dus onbesproke in sy leiding 

wees. 

5.3.12 Amptenare van die TO 

5.3.12.1 Die hoofsekretaris van die TO 

* Die aanstelling van die hoofsekretaris 

Artikel XIX A van die Grondwet bepaal dat die Hoofbestuur 

geregtig is om ~~~ Hoofuitvoerende amptenaar (hoofsekretaris) 

in h permanente hoedanigheid" aan te stel en sy diensvoor= 

waardes vas te s 

* Organisatoriese en administratiewe pligte van die hoofsekre= 

tar is 

Die belangrikste administratiewef pligte van die hoofsekre= 

J. 
'Hierdie "administratiewe" pligte staan in die nouste verband met 
die organisasiestruktuur van die TO en kan hoogstens daarvan on= 
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taris, in soverre dit in verband staan met die gees en 

rigting van die TO, ident iseer Hattingh (1977 : 33-35) 

onder andere soos volg: 

" {i) Die organisasie en beheer van die TO-kantoor as admi= 

nistratiewe en opvoedkundige sentrum". 

" (iv) Volgehoue kommunikasie met lede, tak-, kring- en ander 

besture, hoofbestuurslede, hoofbestuurskomitees, belange= 

groepbesture en die ander instansies soos aangedui by wyse 

van onder andere briewe, telefoongesprekke, onderhoude en 

vergaderings. 

" (v) Komiteewerk verbonde aan die vergaderings van die 

Hoofbestuur, Uitvoerende Komitee, Dagbestuur, Finansies= 

komitee, Direksies, die belangegroepbesture en van die 

Federale Raad en al sy sub-komitees (Uitvoerende Komitee, 

Salariskomitee, Pensioenkomitee en Komitee insake n Suid

Afrikaanse Onderwysersraad). 

" (vi) Die hantering van alle stukke wat op amptelike vlak 

deur die Vereniging voorgele word. (Dit sluit ook omvat= 

tende memoranda in)." 

Dit is die hoofsekretaris se taak om te sorg dat die TO

organisasie op alle vlakke funksioneel en doeltreffend is. 

Die hoofsekretaris moet ook professionele bystand en lei= 

ding aan die lede gee, hy moet eerstehandse kennis van die 

nuutste onderwysontwikkelinge hei trouens, sy organisato= 

riese verpligtinge behels die ''ondersteuning van die Voor= 

sitter en ander TO-ampsdraers deur die verskaffing van alle 
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ter saaklike inligting en gesigspunte wanneer hulle in be= 

lang van die Vereniging moet optree" (Hattingh, 1977 : 36). 

Daar word besondere hoe eise aan die hoogste amptenaar van 

die TO gestel, want hy moet nie slegs die positiewe beeld 

van die TO voortdurend persoonlik verbeeld nie, maar hy 

moet dit ook deur die openbare media (die pers, radio en 

beeldradio) uitbou; hy moet ook en veral in sy professio= 

neel-amptelike pligte na binne en buite korrek en onbesproke 

handel. 

* Evaluering 

Die hoofsekretaris is as TO-arnptenaar verantwoordelik aan 

die Hoofbestuur, want hy is arnptelik deur die hoofbestuur 

aangestel en staan in diens daarvan. As TO-lid wat h sleu= 

telbetrekking beklee, word daar nie net van hom die hoogste 

mate van getrouheid in sy dienslewering verwag nie, maar 

ook in die uitlewe van die TO-grondbeginsels en -doelstel= 

lings. 

In die uitvoering van sy pligte wat opvoedingswerk, lede= 

dienslewering, ondersteuning aan TO-arnpsdraers, vaartbelynde 

organisasie, positiewe leierskap en funksionaliteit behels 

- kan hy n sinvolle bydrae lewer tot die drieledige taak 

van die TO, naarnlik kultuurvorrning, dienslewering en pro~ 

fessionele leiding. In Hoofstuk 4 (Paragraaf 4.2.4.2.4) is 

reeds melding gemaak van die waardevolle bydraes deur amps= 

draers en amptenare van die TO in die verlede. Die beson= 

dere rol wat die huidige Hoofsekretaris speel, is welbekend, 

want nie slegs het hy die TO landswyd bekend gemaak in die 
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salarisstryd van 1981 nie, maar hy het oak n besondere 

taak verrig gedurende die Afrikaneronderwyskongres (vgl. 

Par. 3 . 11 • 7) • 

5.3.12.2 Verdere amptenare van die TO 

* Die aanstelling van verdere TO-amptenare 

Artikel XIX B van die Grondwet bepaal dat verdere aroptenare deur 

die hoofbestuur in oorleg met die hoofsekretaris aangestel 

aangestel kan word. 

Tabel 5.5 Die TO-sekretariaat (1982) (TO, 1982(a) 18): 

Hoofsekretaris 
Adjunk-sekretaris 
Assistent-sekretarisse 
Hulpsekretarisse 
Administratiewe hulp 

1 
1 
3 
2 

13 
7IT 

* Die verantwoordelikhede en verpligtinge van verdere TO-

amptenare 

Die adjunk-sekretaris, assistent-sekretarisse en hulp= 

sekretarisse staan die hoofsekretaris in al sy verantwoor= 

delikhede en verpligtinge by. Die hoofsekretaris onderskei 

en delegeer sekere take aan die onderskeie lede van die 

sekretariaat vir afhandeling. Hierdie werkverdeling berus 

by die hoofsekretaris en kan van jaar tot jaar wissel. Die 

hcofsekretaris, as hoofuitvoerende amptenaar, dra die ver= 

antwoordelikheid om te sorg dat die personeel verbonde aan 

die organisasie en administrasie van die TO, ooreenkomstig 

die gees en rigting, soos gegrond op die grondslae en doel= 

stellings van die TO, sal funksioneer. 
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5.3.13 Verteenwoordigers in liggarne 

Artikel XX van die Grondwet bepaal onder andere dat die 

hoofbestuur die reg het om van tyd tot tyd persone te benoem orr. 

horn inrade, komitees en besture van ander liggame te verteenwoor= 

dig. Sulke verteenwoordigers dien op n ad hoc-basis en is ver= 

antwoordelik aan die hoofbestuur. 

Hierdie is n noodsaaklike en sinvolle bepaling, want dikwels (soos 

byvoorbeeld in Departementele Kornitees wat handel oor curriculums, 

kalenderaangeleenthede, en so meer) sal kundige persone, wat nie 

noodwendig hoofbestuurslede is nie, die saak van die TO en sy lede 

ten beste dien. Sodanige verteenwoordigers kan selfs op versoek 

van die Hoofbestuur "vergaderings van die TO in adviserende hoe= 

danigheid bywoon" (Artikel XX D). 

5.3.14 Geldsake van die Vereniging 

5.3.14.1 Inleidende opmerkings 

n Onderwysersvereniging moet oor voldoende fondse beskik 

om n doeltreffende organisasie in stand te hou. Die adrninistra= 

tiewe sentrum met bekwame personeel, reis- en verblyfkoste van 

bestuurslede, die uitgee van n amptelike publikasie en diensle= 

wering aan lede, verg baie geld. Volgens Steyn (1977 : 13) is die 

belangrikste bronne van inkomste die maandelikse ledegeldbydraes, 

rente op beleggings en subsidies van owerheidswee.n Gesonde finan= 

siele administrasie wat goeie beplanning en organisasie deur n 

kundige finansieskornitee insluit, is noodsaaklik. 
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5.3.14.2 Geldsake van die Vereniging 

* Orientering 

Daar word in die Grondwet (art. XXI en XXII) voldoende voor= 

siening gemaak vir die verskillende maatreels wat nodig is 

vir n gesonde finansiele beleid. So word sekere bepalings 

neergele vir die geldjaar, ledegeld, reis- en verblyfkoste, 

n sentrale verenigingsfonds, n ontwikkelingsfonds, die 

Regsfonds, Beurs- en Leningsfonds en die Trust-fonds vir 

TO-takke. 

Al hierdie maatreels is nodig vir n gesonde finansiele be= 

leid, dog bepaalde maatreels dui daarop dat die TO ook hier 

sy lewens- en wereldbeskouing wil laat realiseer. In hier= 

die verband word die volgende maatre€Us ( "grondwette") ui t= 

gesonder, met n kort tersaaklike evaluering by elkeen: 

* Die inkomste van die Vereniging 

"Die inkomste van die Vereniging verkry uit ledegeld, pro; 

fyte of winste of enige ander bron word alleen aangewend 

vir die belegging of die oogmerke waarvoor dit ingestel is, 

en mag nie aan enige persoon uitgekeer word n " (Grondwet, 

art. XXI C) . 

Hierdie bepaling impliaeer n sterk selfkontrole en eerlik= 

heid, want enige vorm van selfverryking, '.voekerwins en 'l'lan= 

besteding word verbied. D uiteindelike oogmerke waarvoor 

TO-fondse aangewend word, is irr~ers in diens van sy lede en 

ter bevordering van sy doelst lings soos gegrond op sy 

beginsels. 
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* Die Hulpfonds van die Vereniging 

Die Hulpfonds van die Vereniging word verdeel in n Sentrale 

Verenigingsfonds en n Ontwikkelingsfonds. 

- Die Sentrale Verenigingsfonds 

Hierdie fonds bedien d instandhouding van die Vereniging, 

die Regsfonds, die Trustfonds en die Beurs- en Lenings= 

fonds. 

- Die Ontwikkelingsfonds 

Artikel XXII B van die Grondwet bepaal die volgende: 

"Die Ontwikkelingsfonds word aangewend vir: 

1. Die daarstelling van geriewe van verskillende aard 

waaraan daar n behoefte is en wat die lede op n koope= 

ratiewe basis tot hul voordeel kan benut. 

2. Projekte wat ingestel is op dienslewering aan die lid 

en wat sy direkte finansi!le voordeel ten doel het". 

Die diensleweringsmotief van hierdie grondwetbepallng is in 

ooreenstemming met die etiese kwalifiseringsfunksie van die 

TO, daarom prinsipieel in lyn met die doelstellings van die 

TO wat onder andere bepaal dat dienste en geriewe op n 

kooperatiewe basis daargestel moet word tot voordeel van 

lidmaatskap (Grondwet, art. V D). 

* Regsfonds 

Net soos by die Ontwikkelingsfonds wat primer ingestel is 

op dienslewering, is die motief by die Regsfonds basiese 

hulpverlening aan die Vereniging se lede, waar hulle qereg= 
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verdige bystand benodig, want "Die regsfonds word gebruik 

vir die beskerming van onderwysers wat lede van die Ver= 

eniging is en wat in die eerlike uitvoering van hulle pro= 

ssionele pligte benadeel of bedreig word" (Grondwet, art. 

XXII C). 

* Beurs- en Leningsfonds 

"1. Die Beurs- en Leningsfonds word gebruik om: 

(a) Lenings aan kinders van T0-1 

vir tersiere onderwys. 

beskikbaar te stel 

(b) Beurse vir gevorderde studie of prestasietoekennings 

aan TO-lede toe te ken. 

"Die voorwaardes verbonde aan sodanige ings, beurse of 

toekennings word deur die Hoofbestuur bepaal en in n regle= 

ment vir d fonds vasgele" (Grondwet, art. XXII D). 

Deur middel van hierdie beurs- en leningsfonds lewer die TO 

direkte diens aan sy lede en hul kinders. Op so n wyse dien 

die TO nie net sy lede en hul afhanklikes n , maar dra 

daartoe by dat Afrikaneronderwysers en hul kinders gevor= 

derde onderwys, wat uiteindelik tot die heil van 

Suid-Afrika is, ontvang. 

5.3.15 Prosedure by die behandeling van beskrywingspunte 

Takke, kringe en belangegroepe van die TO het almal 

reg om beskrywingspunte cp te stel en aan die Hoofbestuur voor te 

le. Indien die Hoofbestuur sodanige beskrywingspunte wysig of ver= 
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werp, het die kringe en belangegroepe die bevoegdheid om h rdie 

beskrywingspunte na die Algernene Vergadering te verwys vir af= 

handeling. Die Hoofbestuur rnoet 1 nadat beskrywingspunte deur hom 

of die Algemene Vergadering goedgekeur is, uitvoering gee aan d 

beskrywingspunte. 

Die reg van die individuele TO-lid word deur bogenoernde prosedure 

verskans, want die lid is volkorne geregtig om op een van die ge= 

noemde wyses deur rniddel van beskrywingspunte sy saak tot by die 

hoogste gesag van die TO, naarnlik die Algernene Vergadering, deur 

te voer vir billike behandeling (Grondwet, art. XXIII A-E). 

5.3.16 Prosedure by vergaderings 

Die volgende bepalings van die Grondwet, (art. XXIV) word 

uitgesonder vir evaluering (vgl. kriteria gestel in Par. 5.3.1). 

"B 1. Beslissende stern 

" 

n 

2. 

Die voorsitter het n beslissende stern, uitgesonder by 

die verkiesing van persone en by geheime stemmings. 

Spreekbeurte 

Die voorsitter reel die spreekbeurte en die lengte van 

die toesprake". 

4. Verkiesing 

Tensy sonder teestem besluit word om die prosedure ty= 

delik op te hef, geld die volgende reels by die ver= 

kiesing van persone: 

(a) Kandidate word per geslote briefie genomineer. 

(b) Stemming geskied per sternbrief. 
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II 

(c) Kandidate word met n volstrekte meerderheid ver= 

kies. 

(d) By 'n staking van stemme word die lot gewerp". 

(g) Indien die voorsitter van die vergadering ook 'n 

kandidaat is, moet hy die voorsitterstoel ontruim 

vir die duur van die verkiesing". 

Die goeie orde en gesagsuitoefening van die voorsitter word deur 

die Grondwet gewaarborg in TO-grondwet, art. XXIV B1 en 2. Verder 

word daar voorsiening gemaak daarvoor dat geen lid in 'n verleent= 

heid gestel sal word gedurende verkiesings van kandidate in hulle 

ampte nie, want vertroulikheid word deur sternbriewe verseker. Die 

onpartydigheid van die voorsitter bly n vereiste, soos bepaal in 

die Grondwet (4(g): 296), waar bepaal word dat hy nie by magte is 

om stemming vir of teen hom te bewerkstellig nie. By implikasie 

word die nodige respek en agting van TO-lede onderling by bogenoem= 

de vergaderingprosedures inbegryp. 

5.3.17 Wysiging van die Grondwet 

Slegs as 'n twee-derde meerderheid van teenwoordige stern= 

geregtigde lede op n algernene vergadering, na die vereiste kennis= 

gewing vooraf, ten gunste van 'n grondwetwysiging is, mag dit ge= 

skied (Grondwet, art. XXV). Cp die wyse is veral prinsipiele be= 

palings goed verskans. 

5.3.18 Ontbinding 

Na die vereiste kennisgewing voora£ kan ontbinding slegs 
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met die goedkeuring van ten minste drie-kwart van teenwoordige 

stemgeregtigde lede op n algemene vergadering plaasvind. Daarna 

"gaan alle bates van die Vereniging kragtens ~ beslissing van die 

laaste Algemene Vergadering of na n soortgelyke organisasie of na 

n Raad van Trustees, deur die Algemene vergadering benoem, welke 

Raad van Trustees met die bates mag handel in bree onderwysbelang" 

(Grondwet, art. XXVI). 

Tot en met n potensiele ontbinding, figureer die dernokrat be= 

ginsel sterk, want dit is nie in die mag van ~ enkele lid om so n 

stap a£ te dwing nie. Die TO is uiteindelik bereid om, na ont= 

binding die onderwyssaak in sy bree te dien deur die bemaking van 

sy bates aan onderwysbelange. 

5.4 SAMEVATTING 

Die organisas truktuur van die TO vertoon, behalwe die 

raamwerk waarop vaartbelynde en doeltreffende funksionering gebou 

kan word, onmiskenbaar tekens van die volgende lewensopvatlike 

grondslae wat, gegrond op sy religieuse grondmotief, tipe= 

rend van die unieke karakter van die TO is: 

* Die mens as individu en as totaliteit in al sy lewensfasette 

word erken, want die TO-lede van verskillende onderwysvlak= 

ke het stemreg asook die bevoegdheid om hulle eie stand= 

punte deur rniddel van beskrywingspunte na die hoogste ge= 

sag, naamlik die Algemene Vergadering, deur te voer. 

* Konsekwent word daar vereis dat al die lede, besture, komi= 

tees; ampsdraers en amptenare van die TO in ooreenstemming 

met die grondbeginsels en doelstellings van die Vereniging 
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meet funksioneer. 

* Die Grondwet van die TO erken God as die bron van alle ge= 

sag, en alle TO-lede onderskryf hierdie beginsel. Vanaf 

die gewone TO-lid tot by die voorsitter word van hulle n 

erkenning van hierdie gesag vereis. Daarom dra die organi= 

sasiestruktuur, veral met betrekking tot gesagsuitoefening 

en -delegering, onmiskenbare trekke van n Christelik-ge= 

kleurde en -geinspireerde karakter. 

* In die beleidsbepaling, uitvoering en toepassing van die 

TO-sake of belange, waarby onderskeidelik die Algemene Ver= 

gadering, die Hoofbestuur en Uitvoerende Komitee en die 

Sekretariaat hoofsaaklik betrokke is, funksioneer die diens= 

motief sterk. Die Hoofsekretaris as uitvoerende beampte 

beklee n sleutelposisie, want hy en sy personeel dien as 

skakel maar ook as dinamiese raadgewers en soms selfs as 

beleidsvertolkers. 

* Die gesonde maatreels insake die finansiele organisasie van 

die TO le die grondslag vir doeltreffende dienslewering aan 

sy lede op n baie bree terrein, wat uiteindelik Christelik

nasionale opvoeding en onderwys waarlik moontlik kan maak. 

* In hierdie hoofstuk is aangetoon dat die TO se organisasie= 

struktuur die moontlikhede vir doeltreffende funksionering 

het. In Hoofstuk 6 sal die funksionering van die TO, gesien 

teen die agtergrond van sy organisasiestruktuur, ondersoek 

en geverifieer word. 
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