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 FEDERASIE VAN SUIDER-AFRIKAANSE SIERSTEEN & 

MINERALOGIESE VERENIGINGS 

 

GRONDWET 

 

1.  NAAM 
 

Die naam van hierdie organisasie sal die Federasie van Suider-Afrikaanse Siersteen 

en Mineralogiese Verenigings wees, hierna verwys as die Federasie. 

 

2.  DOELSTELLINGS 
 

2.1 Om ‘n hegter verbintenis tussen Suid-Afrikaanse verenigings van aardwetenskappe 

tot stand te bring. 

 

2.2 Om deur middel van lede jaarlikse konvensies en ander aktiwiteite te hou tot voordeel 

van lede en die algemene publiek. 

 

2.3 Om saam met die verskeie staatsdepartemente en ander organisasies te werk ten einde 

kennis van die minerale bronne van Suidelike Afrika en verwante bronne te verbreed. 

 

2.4 Om met Federasies van dieselfde aard in ander wêrelddele saam te werk, of moontlik 

te affilieer. 

 

3.  LIDMAATSKAP 
 

3.1 Lidmaatskap van die Federasie is beskikbaar aan alle behoorlik gekonstitueerde 

Mineralogiese, Geologiese en Siersteen verenigings van Suidelike Afrika, hierna 

verwys as lede. 

 

3.2 ‘n Klub/Vereniging wat toelating tot die Federasie begeer, sal skriftelik by die 

Sekretaris van die Federasie aansoek doen met vermelding van die klub/vereniging se 

naam, die name van die voorsitter en sekretaris, getalsterkte asook ‘n afskrif van sy 

konstitusie insluit.  Enige veranderings aan sodanige konstitusie moet onverwyld aan 

die Sekretaris van die Konstitusie gestuur word. 

 

3.3 ‘n Twee-derde gunstige meerderheidstem uitgebring deur die afgevaardigdes by die 

Jaarlikse Algemene Vergadering sal die applikant die reg tot lidmaatskap gee. 

 

Goedkeuring mag deur die Uitvoerende Komitee gegee word voor die Jaarlikse 

Algemene Vergadering van die Federasie. 

 

3.4 Lidmaatskap van die Federasie sal behels inter-alia dat: 

 

 Die lede hulle sal neerlê by die Federasie se gedragskode soos deur die 

verordening bepaal; 

 Die betaling van die jaarlikse ledegelde, soos by die Jaarlikse Algemene 

Vergadering, voor die volgende Jaarlikse Algemene Vergadering, bepaal; 
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 Ledesubskripsies vir die “Southern African Gems and Minerals” (voorheen “ 

South African Lapidary Magazine”) soveel as moontlik sal aanmoedig. 

 

3.5 ‘n Lid wat van die Federasie wil onttrek, moet die Sekretaris skriftelik in kennis stel. 

 

3.6 Lede wat die Federasie verlaat het, mag weer om lidmaatskap aansoek doen soos in 

3.2 omskryf. 

 

3.7 Indien die houding of optrede van enige lid te enige tyd as nadelig vir die Federasie 

beskou word, mag sodanige lid van die Federasie deur die Uitvoerende Komitee 

geskors word, hangende ‘n verdere ondersoek en/of vertoë.  Skorsing kan alleen volg 

na ‘n twee-derde meerderheidstem by ‘n behoorlik gekonstitueerde Jaarlikse 

Algemene Vergadering.  Die lid sal hier die geleentheid gebied word om sy saak deur 

verteenwoordiging en/of skriftelik wat ookal sy keuse is, te stel.  ‘n Geskorste lid mag 

deur dieselfde prosedure hertoegelaat word op enige Jaarlikse Algemene Vergadering.  

In alle gevalle moet alle lede drie maande voor die beplande skorsing of hertoelating 

skriftelik in kennis gestel word.  Die deelname aan hierdie verrigtinge mag nie per 

gevolmagtigde geskied nie. 

 

3.8 ‘n Lid wat gelikwideer word (of in finansiële moeilikheid is), moet sy verpligtinge 

teenoor die Federasie nakom of moet skriftelik om kwytskelding aansoek doen 

voordat hy van sy bates ontslae raak. 

 

3.9 ‘n Lid moet die Sekretaris inlig wie die afgevaardigde/s (of gevolmagtigde/s) is voor 

die Jaarlikse Algemene Vergadering. 

 

3.10 Niemand mag die Federasie verteenwoordig of tot ‘n handeling oorgaan namens die 

Federasie nie.  Dit mag nie geskied sonder alle vooraf toestemming van die Jaarlikse 

Algemene Vergadering of, indien toepaslik, die Uitvoerende Komitee nie. 

 

4.  AMPSDRAERS 
 

4.1 Die Ampsdraers van die Federasie sal ‘n President, Vise-President, Sekretaris, 

Penningmeester en ‘n “Vorige President” (wanneer van toepassing) wees.  Dit is 

verkieslik dat die Ampsdraers van verskillende klubs gekies sal word om ‘n wye 

geografiese verspreiding te hê.  Die Ampsdraers word vir een jaar verkies en mag 

herkies word, behalwe in die geval van die President, wat nie langer as vyf jaar in die 

tuig mag wees nie. 

 

4.2 Die voorsitters van die subkomitees sal jaarliks gekies word en moet verkieslik nie 

lede van die Uitvoerende Komitee wees nie.  Die subkomitees sal gestig word soos 

wat dit deur die Jaarlikse Algemene Vergadering nodig geag word.  Dit sal jaarliks 

geëvalueer word om te bepaal of daar ‘n behoefte ten opsigte van elke subkomitee is.  

Die Voorsitters van die subkomitees kan soveel persone koöpteer as wat hulle 

noodsaaklik ag. 

 

5.  DIE UITVOERENDE KOMITEE 
 

5.1 Die Uitvoerende Komitee is die ampsdraers van die Federasie wat die sake van die 

Federasie tussen die Jaarlikse Algemene Vergaderings sal bestuur. 
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5.2 Die President van die Federasie kan elke jaar een vergadering van die Uitvoerende 

Komitee hou as hy dit nodig ag of as hy deur twee of meer van die lede van die 

Uitvoerende Komitee versoek word.  Hy kan ook enige getal vergaderings byeenbring 

deur dit telefonies te reël.  Onkostes vir hierdie vergaderings wat redelik is, sal deur 

die Federasie gedra word (sien 13.1). 

 

5.3 Die Redakteur van die “Southern African Gems and Minerals” (voorheen “South 

African Lapidary Magazine”) tydskrif sal daarop geregtig wees om al die 

vergaderings van die Uitvoerende Komitee by te woon, maar het nie ‘n stem nie.  Sou 

die Redakteur dit verkies om dit nie by te woon nie, sal hy/sy met die notule voorsien 

word, of sal andersyds ten volle op hoogte gehou word van die prosedures. 

 

5.4 Die eenvoudige meerderheid van die Uitvoerende Komitee sal die kworum uitmaak.  

Die President het die beslissende stem. 

 

6.  MAGTE VAN DIE UITVOERENDE KOMITEE 
 

6.1 Om die sake van die Federasie tussen die Jaarlikse Algemene Vergaderings te 

administreer. 

 

6.2 Om samewerking en kommunikasie tussen die lede te bevorder en om die aktiwiteite 

van die lede te koördineer waar die belange van die Federasie op die spel is. 

 

6.3 Om ‘n Voorsitter vir die subkomitees tot die volgende Jaarlikse Algemene 

Vergadering aan te stel. 

 

6.4 Indien dit gebeur om die vakante pos op die Uitvoerende Komitee tussen die Jaarlikse 

Algemene Vergaderings te vul. 

 

7.  JAARLIKSE ALGEMENE VERGADERING 
 

7.1 Die Jaarlikse Algemene Vergadering bestuur die belange van die Federasie, stel 

subkomitees aan en voer enige ander opdrag uit op versoek van die lede. 

 

7.2 Die Jaarlikse Algemene Vergadering sal bestaan uit die Ampsdraers sowel as een 

afgevaardigde van elke lid of twee afgevaardigdes waar die klub/vereniging meer as 

vyftig lede het.  Stemreg word aan die afgevaardigdes verleen (uitsluitend die 

ampsdraers – slegs as hulle as gevolmagtigde optree).  Die stemming geskied met een 

stem per lid.  Indien daar ‘n verstek van stemme is, sal die President die beslissende 

stem hê. 

 

7.3 Slegs amptelike afgevaardigdes en/of ampsdraers mag as gevolmagtigdes optree en 

mag slegs een gevolmagtigde verteenwoordig.  Die afwesige lid moet vir sy eie 

gevolmagtigde reël en moet die Sekretaris van die vergadering die naam van die 

gevolmagtigde gee.  Dit moet verkieslik skriftelik op die voorgeskrewe vorm 

(Aanhangsel A) geskied.  ‘n Lid wat nie vir ‘n gevolmagtigde gereël het nie, het dan 

ook nie ‘n stem nie. 

 

7.4 Individue wat ‘n goeie aansien in hul klub/vereniging het, mag die Jaarlikse 

Algemene Vergadering as ‘n toeskouer bywoon en mag ook aan die besprekings 
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deelneem, maar het nie stemreg nie.  Voorsitters van subkomitees behoort ook die 

Jaarlikse Algemene Vergadering by te woon, aan besprekings deel te neem, maar het 

geen stemreg nie, tensy hulle afgevaardigdes is. 

 

7.5 Die President en Penningmeester van die Federasie en die Voorsitters van die 

subkomitees moet geskrewe verslae aan die Jaarlikse Algemene Vergadering voorlê 

ter invoeging in die notule van die vergadering. 

 

7.6 Die Jaarlikse Algemene Vergadering van die Federasie word elke jaar gedurende die 

Paasnaweek tydens ‘n Gemboree gehou. 

 

Die Uitvoerende Komitee mag die datum en plek vir enige enkele jaar verander as 

hulle daarmee tevrede is dat daar ‘n grondige rede is en dat daar genoeg lede gaan 

wees om ‘n kworum te vorm. 

 

7.7 Meerderheid van lede sal ‘n kworum wees óf deur volmagtiging. 

 

7.8 ‘n Geskrewe kennis van die Jaarlikse Algemene Vergadering sal ses weke voor die 

tyd uitgestuur word. 

 

7.9 Die Jaarlikse Algemene Vergadering sal die aanstelling van ‘n ouditeur goedkeur, 

indien die Uitvoerende Komitee dit nodig vind.  Die Federasie sal die onkoste van die 

oudit dra. 

 

8.  WYSIGINGS OP DIE GRONDWET 
 

8.1 ‘n Wysiging op die grondwet kan deur enige lid wat ‘n goeie aansien het, voorgestel 

word.  Dit moet aan die Uitvoerende Komitee voorgelê word. 

 

8.2 Die Uitvoerende Komitee sal lede skriftelik van die voorgestelde wysigings ten 

minste 3 maande voor die Jaarlikse Algemene Vergadering in kennis stel.  Die 

konstitusie mag deur ‘n twee-derde meerderheidstem van die afgevaardigdes en/of 

gevolmagtigdes by die Jaarlikse Algemene Vergadering gewysig word. 

 

9.  LEDEGELDE 
 

9.1 Ledegelde van die lede van die Federasie sal bereken word soos wat hulle ledetal op 

31 Desember van elke jaar is en moet voor die volgende Jaarlikse Algemene 

Vergadering betaal word.  Indien dit nie betaal word nie, sal die lid die reg verloor om 

by die vergadering te stem. 

 

9.2 Die bedrag betaalbaar word bereken deur die aantal enkel lede in elke klub/vereniging 

en/of die getal huishoudings in elke klub/vereniging te vermenigvuldig met die 

toepaslike tariewe.  Dié word van tyd tot tyd by die Jaarlikse Algemene Vergadering 

vasgestel.  Vir hierdie doeleindes word ‘n huishouding gedefinieer as enige familie 

bestaande uit twee of meer lede wat onder dieselfde dak bly. 

 

9.3 Lede wat meer as twaalf maande agterstallig is, sal vir ‘n onbepaalde tyd van die 

Federasie geskors word totdat hulle vir hulle hertoetrede aansoek doen. 
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10.  VEREISTES VAN AMPSDRAERS EN AFGEVAARDIGDES 
 

10.1 Alle ampsdraers en afgevaardigdes moet goeie aansien in hulle klubs/verenigings 

geniet. 

 

10.2 Voordat enige afgevaardigdes of gevolmagtigdes sitting sal hê op die Jaarlikse 

Algemene Vergadering sal ‘n magtiging deur hul Voorsitter van hulle betrokke 

klub/vereniging of sy aangestelde plaasvervanger aan die Sekretaris voorgelê word. 

 

10.3 Persone wat as individuele lede aan meer as een klub/vereniging behoort mag slegs 

een klub/vereniging verteenwoordig. 

 

11.  VERKIESING VAN AMPSDRAERS 
 

11.1 Die verkiesing sal deur ‘n meerderheidstem geskied.  Die ampstermyn sal vanaf die 

Jaarlikse Algemene Vergadering tot die volgende strek.  Enige vakatures wat 

ontstaan, sal deur geskikte persone gevul word wat deur die Uitvoerende Komitee 

gekoöpteer is. 

 

11.2 Die “Vorige President” word nie verkies nie, maar word outomaties deur die 

uitgaande President vir ‘n jaar gevul.  Hierdie pos verval dan deur die versoek van óf 

die uitgetredene óf die Uitvoerende Komitee. 

 

12.  PLIGTE VAN DIE AMPSDRAERS 
 

12.1 Die President sal op alle vergaderings as die Voorsitter optree en sy optrede sal in 

ooreenstemming met alle wetlike vereistes wees. 

 

12.2 Die Vise-President sal in die afwesigheid van die President op alle vergaderings 

voorsit, in geval ‘n vakature wat in die Presidentspos mag ontstaan tot op die datum 

van die volgende Jaarlikse Algemene Vergadering. 

 

12.3 Die Sekretaris sal al die erkende pligte van ‘n Sekretaris behartig. 

 

12.4 Die Penningmeester sal al die pligte aan so ‘n amp betrokke behartig, met inbegrip 

van algehele beheer oor finansies en die boekhouding met betrekking tot inkomstes en 

uitgawes.  Die Penningmeester sal ook as penningmeester van die subkomitees optree, 

tensy anders deur die Uitvoerende Komitee besluit.  Die Penningmeester is ook 

verantwoordelik om al die lede skriftelik te herinner aan jaargelde wat betaal moet 

word. 

 

12.5 Die “Vorige President” sal homself as adviseur aan die President beskikbaar stel en 

sal as ‘n Waarnemende President tot die volgende Jaarlikse Algemene Vergadering 

dien indien beide die President en Vise-President se poste vakant raak. 

 

13.  REISKOSTES 
 

13.1 Reiskostes na die Jaarlikse Algemene Vergadering, wanneer dit tydens ‘n Gemboree 

gehou word, sal nie deur die Federasie betaal word nie.  Dit word aanvaar dat 

wanneer ‘n persoon wat ‘n nominasie aanvaar en dan as ampsdraer gekies word dit 
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doen met die verstandhouding dat sy/haar bywoning by die Gemboree op sy/haar eie 

onkoste is. 

 

13.2 Reisonkostes aangegaan deur die ampsdraers, bv. vir brandstof alleenlik of die 

ekwivalente waarde in brandstofonkostes (in die geval van lugvervoer) na en van die 

Uitvoerende Komitee vergaderings sal deur die Federasie gedra word.  Hierdie eise 

moet aan die Penningmeester skriftelik en met die nodige koopbewyse voorgelê word. 

 

13.3 Alle redelike reisonkoste wat deur die President (insluitend lugvervoer binne 

Suidelike Afrika) in uitvoering van sy pligte aangegaan word, sal deur die Federasie 

gedra word indien daar fondse beskikbaar is.  Die uitgawe moet voor die tyd met die 

Uitvoerende Komitee goedgekeur word en moet by die volgende Jaarlikse Algemene 

Vergadering verklaar kan word.  Indien ‘n lid die President na ‘n funksie uitnooi, is 

die lid vir een-derde van die onkostes verantwoordelik.  Die Uitvoerende Komitee kan 

die uitgawe ten volle betaal indien die lid dit nie kan betaal nie afhangend of daar 

fondse beskikbaar is. 

 

13.4 Die President mag vooruit aansoek om ‘n bedrag vir die vervoer maak om sy onkostes 

te dek.  Hy moet egter volle besonderhede van al die uitgawes wat hy aangegaan het, 

maak en die koopbewyse aan die Penningmeester binne een maand na sy terugkoms 

stuur. 

 

13.5 Uitgawes vir oorsese reise deur die President in belang van die Federasie mag by ‘n 

Jaarlikse Algemene Vergadering in sekere gevalle goedgekeur word.  In sulke gevalle 

sal spesiale voorwaardes gestel word. 

 

13.6 Reisuitgawes van ander ampsdraers mag terugverhaal word op goedkeuring van die 

Uitvoerende Komitee.  Dit moet deur voldoende dokumentasie gestaaf word.  Die 

reise moet vooraf goedgekeuring van die Uitvoerende Komitee dra. 

 

14.  DIE BEËINDIGING VAN DIE FEDERASIE 
 

14.1 In die geval waar die aktiwiteite van die Federasie beëindig word, sal alle gelde asook 

die gerealiseerde waarde van die bates wat aan die Federasie en die “Southern African 

Gems and Minerals” (voorheen “South African Lapidary Magazine”) tydskrif 

behoort, verdeel word tussen alle klubs/verenigings van die Federasie.  Hierdie 

verdeling sal op ‘n pro rata grondslag berus, op ‘n persentasie basis teenoor die lede 

se jongste gelde verskuldig. 

 

14.2 Enige bedrae verskuldig deur die Federasie aan enige lid/lede gedurende die normale 

verloop van sake, sal betaal word voordat enige verdeling van gelde sal plaasvind. 

 

14.3 Slegs lede wat ten tye van die beëindiging van die Federasie ‘n goeie aansien met die 

Federasie het, sal voordeel vir die verdeling van goedere trek. 

 

15.  VRYWARING 
 

Die Federasie is ‘n nie-winsgewende organisasie en geen ampsdraer/s (vorige of 

huidige) sal in hulle privaat hoedanigheid verantwoordelik gehou word vir enige 
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verlies (finansieel of andersins) wat mag voorkom gedurende die bestuur van die 

Federasie nie. 

…………………………………………….   ……………………………….. 

VOORSITTER      SEKRETARIS 
 

 

 

……………………………………………. 

DATUM 


