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INLEIDING
Hierdie handleiding is saamgestel vir die gebruik by GKSA gemeentes. Dit is enig in sy soort en word
deur verskeie argiewe, kerklike instansies en gemeentes gebruik as hulpmiddel vir argivering.
Die argiefbewaarplek is ‘n gesistematiseerde inligtingsbron in diens van die Gereformeerde Kerke in
Suid-Afrika en dien vanweë sy ryke inligtingsbron ander wetenskappe, beantwoord as instansie
amptelike en akademiese navrae en gee aan navorsers voorligting in die metodiek van navorsing.

HET DIE GKSA ARGIEF BESTAANSREG?

HOEKOM IS DIT BELANGRIK OM
REKORDEBEHEER IN DIE ARGIEF TOE TE PAS?
WATTER VERANTWOORDELIKHEDE HET DIE
BREë KERKGEMEENSKAP (VERAL GEMEENTES)
TEN OPSIGTE VAN DIE ARGIEF?
MAG ARGIVALIA UIT DIE ARGIEF ONTTREK
WORD?

WAT WORD IN DIE ARGIEF GEBERG?

DIE HANDLEIDING AS HULPMIDDEL:

Met die handleiding hoop die skrywer om persepsies te weerlê en duidelike uiteensetting te gee van
werk wat in die GKSA-Argief gedoen word gegrond op die volgende probleemstellings:

HOE HET DIE GKSA-ARGIEF TOT STAND GEKOM?
Die Sinode van 1961 (Handelinge p. 354-356) het ‘n duidelike besluit geneem oor die argiewe van die
kerkverband waaroor dit die volle en uitsluitlike beheer het. Die Sinode spandeer koste en moeite
om die argivale dokumente van die kerkrade in die argief te huisves.
GKSA se argiefpersoneel is Kundige
personeel
is Personeellede by die argief is ‘n
doelgerig en produktief besig aangestel in poste by die voltydse
argivaris,
assistent
met
vele
fasette
van argief.
argivaris en vrywillige werkers
argiefwese.
wat help met digitalisering van
registers

BERGING VAN ARGIEFSTUKKE
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Nadat gesorteerde
gemeentedokumente
ontvang is, word dit
ontsluit / verwerk volgens
stelsels ontwikkel vir die
bewaring van dokumente

Hierdie dokumente word
sistematies gemommer
en in spesiale argiefbokse
geplaas.

Die bokse word per blok
gereserveer vir spesifieke
onderafdelings gepak.

Die argiefkluis is in die kelderverdieping, ‘onder’ die Teologiese Biblioteek. In die argief is skuifrakke
waarop argiefmateriaal (argivalia) gepak word nadat dit gesorteer is:

KERKLIKE ARGIEF AS BEWAARPLEK
Die GKSA-Argief is toegerus met fasiliteite wat die regte omgewing skep vir die versameling,
versorging en bewaring van dokumente en ander kerklike materiaal. Historiese en gedenkwaardige
argivalia moet vir informatiewe en simboliese redes permanente beskerming geniet.
Weens die onvervangbare aard van die materiaal wat in argiefbewaarplekke veilig geberg word,
moet die vereiste sodanig wees dat die risiko tot verlies tot die absolute minimum beperk word.
Veilige en korrekte hantering van argivalia deur personeel en gebruikers bevorder die behoud en
voortbestaan van die materiaal.
In hierdie dokument sal die leser onder meer bepaal in watter stadium gemeentes materiaal aan die
argief oorhandig vir permanente bewaring.
Elke argief het verskillende behoeftes volgens sy spesifieke aard en die werkareas word
daarvolgens ingerig. Brandkamers is nie werkareas nie en die totale ontwerp daarvan is gerig op
sekuriteit van argiefmateriaal en nie op die gerief van mense nie. Dit kan beskou word as die hart
van ŉ argief.
Sekere noodsaaklike vereistes word gestel vir ŉ funksionele argief t.o.v die oprigting en toerusting:
(a) Die boumateriaal wat gebruik word om brandkamers te bou moet baie sterk wees.
(b) Die mure moet in staat wees om ŉ brand van ten minste twee ure te kan weerstaan.
(c) Al die openinge moet van brandvrye deure voorsien wees.
(d) Veral in die brandkamer moet rakke van ŉ nie-ontvlambare materiaal, bv. emaljebedekte staal
wees wat nie-chemiese reaksie veroorsaak, ŉ skadelike effek op die dokumente het of ontvlambaar
wees nie.
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SINODE-OPDRAG EN REKORDBEHEER
Meerdere vergaderings en gemeentes beskik oor hul eie argivalia en lewer dit by die betrokke argief
in vir bewaring volgens die riglyne van die Handelinge van die Vier-en-Dertigste Sinodale
Vergadering van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika in sitting byeen te Potchefstroom op
Woensdag 25 Januarie 1961, Artikel 104 p. 350-365.

REKORDBEHEERBELEID:









Waar ‘n gemeente met ‘n ander gemeente saamsmelt, word alle gemeentestukke van die
gemeente wat sluit, dadelik by die argief ingehandig vir bewaring voor die eenwording.
Gemeentes wat ophou bestaan, word gevra om voor datum van ontbinding alle argivalia by
die argief in te lewer.
Argiefskeppende instansies en amptenare moet by die inlewering van argivalia,’n duidelike
inventaris van dokumente aan die personeel oorhandig en die argivaris skriftelik opdrag gee
met betrekking tot stukke wat gesluit behoort te word, asook die tydperk. Hierdie stukke is
vir navorsers gesluit en word alleen beskikbaar gestel met goedkeuring van die
argiefskeppende instansie, of indien die argief deur ‘n hof daartoe gelas word.
Dit is voorts die beleid van die GKSA-Argief om te voldoen aan die Wet op Bevordering van
Toegang tot Inligting (Wet 2 van 2000) en die breë beginsels van rekordbestuur wat die Wet
op Nasionale Argief van Suid-Afrika (Wet 43 van 1996) vereis, die Internasionale Standaarde
vir Rekordbestuur (ISO 15489) en die Suid-Afrikaanse Standaard vir Rekordbestuur (SANS
15489) tesame met die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika en ander toepaslike
wetgewing.
Hierdie reëls en prosedures is van toepassing op papiergebasseerde-, mikrografiese-,
oudiovisuele- en elektroniese rekords.
Generiese en spesifieke opleiding in rekordbestuur: ‘n Bewusmakingsveldtog sal gereeld
aangebied word. Die hoofdoel van die kursusse is om die kerkkantoorpersoneel op te lei om
die gemeente-argivalia volgens voorskrifte – veral die Inligtingswet van 2000, Erfeniswet
van 1999 en die Ouditwetgewingreël, bewaring en vernietiging van dokumente-reël - sodat
gemeentes nie wetgewing oortree deur dokumente wat ‘n voorgeskrewe leeftyd het, te
vernietig nie.

ARGIEWE VAN KERKRADE EN ONTTREKKING DAARVAN
Belangrik om te weet is dat argivalia van die kerkraad, eiendom bly van die betrokke Kerkraad Aangesien die Sinode hoë koste en arbeid bestee aan die veilige en ordelike bewaring hiervan, word
deur die kerke ooreengekom dat hierdie verouderde deel nie uit die kerkargief onttrek mag word
sonder die toestemming van die argivaris en kennis aan die Deputaatskap vir Argiefwese (Deputate
Historiese Sake) nie. Verlof om dit uit te neem kan egter van die argivaris alleen verkry word, as aan
die voorwaardes onder punt 3.2.2 (1) voldoen is. [Uittreksel uit Handelinge van 1961, Art 104 p. 351365].Indien die dokumente wel onttrek word moet die Kerkraad ŉ skriftelike aansoek na die argief
stuur. Die aansoek vir onttrekking sal vermeld:



Presies watter stukke (op die indeks aangedui) benodig word;



Watter periode dit buite die argief sal verkeer;



Watter voorsorgmaatreëls getref word vir absolute veiligheid by vervoer en berging buite die
argief.
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Met die verouderde argiewe (ouer as 50 jaar) mag deur geen enkele instansie enige risiko
geneem word nie, omdat die waarde daarvan onberekenbaar en onherstelbaar is.

REG OP VOORTBESTAAN VAN DIE GKSA-ARGIEF
Die GKSA-Argief beywer hom nie alleen vir die uitdra van die bewaringsgedagte nie, maar natuurlik
ook vir insameling en bewaring van dokumenteversamelings, dus het dit beslis reg op voortbestaan.
Die mense en behoefte is daar; dokumente is legio; en ons moet net meer klem lê op
argiefbewustheid en bewaarsin. Elke dokument wat ontsluit is het argivale waarde.

ARGIVERING VAN DOKUMENTE
Hierdie afdeling is spesifiek saamgestel vir die gemeentes verbonde aan die GKSA. Riglyne en wenke
is omskryf wat dien as vereenvoudiging van argiveringsproses wat by die tuisgemeente begin en
voortgesit word in die sentrale argief.
Nie elke dokument, brief of papier waarop geskryf is moet na die argief gestuur word nie. Slegs
dokumente wat lig werp op werksveld van die betrokke instansie/ kerkraad.
By die beoordeling van navorsingswaarde van dokumente moet in gedagte gehou word dat dit vir
navorsingsdoeleindes op historiese, kerklik-historiese, sosiologiese, ekonomiese, kulturele en ander
terreine van waarde kan wees of kan word.
Die argiewe van kerkrade sal verskil in voorkoms en omvang omdat kerkrade nie op presies dieselfde
wyse werk nie. Kontak die argiefpersoneel vir hulp en ondersteuning by 018 294 8952 en
21149895@nwu.ac.za.
Argiewe is die dokumente wat versamel is deur 'n natuurlike proses van enige aard, openbare of
private, op enige datum en daarna bewaar vir verwysing in hul eie bewaarplek, deur 'n persoon of
hul opvolgers wat verantwoordelik is vir die dokumente .
(‘The English Archivist: A New Profession, ‘In Selected Writings of Sir Hilary Jenkinson, Alan Sutton,
1980, p. 237,)
‘n Indeks is saamgestel van al die stukke (dokumente) van kerkrade wat oor jare na die argief
gestuur is vir argivering, dit is gerekenariseer en per gemeente bygehou. Hierdie metode en/of
indeksering is gevolg met vroeëre ontsluitings en mag dus nie verander nie.

NEEM ASSEBLIEF KENNIS VAN DIE VOLGENDE BELANGRIKE SAKE
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Embargo: Kerkrade het die bevoegdheid om ‘n embargo te plaas (van tot 50 jaar) op
betrokke dokumente en moet so aan die argief, skriftelik deurgegee word.



Met betrekking tot die Suid-Afrikaanse Inkomste Diens (SARS): Finansiële dokumente moet
vir ‘n tydperk van 5 (vyf) jaar by die gemeente geberg word voor dit na die argief gestuur
word. Die argief bewaar slegs geouditeerde finansiële jaarstate. Kyk by: inligtingsdokumente
vir riglyne wat handel oor wetgewing, by onderafdeling: wetlike vernatwoordelikhede en
kwessies in hierdie handleiding.



Saamsmelt en ontbind: Stel asseblief die argief in kennis indien ‘n gemeente met ‘n ander
saamsmelt of ontbind en ‘n nuwe gemeente gestig word. In so ‘n geval moet die gesorteerde
dokumente van die voormalige gemeente(s) spoedig na die argief oorgeplaas word.

Vra elektroniese uitdrukke van die inventaris aan by die argief. Volgens diè indeks bepaal kerkrade
watter argivalia (met die betrokke datums) reeds by die argief bewaar word. Ons versoek vriendelik
dat die indeks nagegaan word en sodoende seker te maak dat daar nie materiaal in u kerkraad se
besit is wat veilig by die argief bewaar behoort te word nie.
‘n Beroep word op kerkrade gedoen om geen materiaal na die argief te stuur wat nie
uitgesoek/gesorteer is nie. Verpak alle dokumente in stewige bokse sodat geen dokumente kan
beskadig nie.

AANWINSPROSES
Stuur die volgende materiaal na die Argief.
Boeke:

Notuleboeke, Afkondigings
Lidmaatregisters.

en

Konsistorieboeke,

Registers

-

Doop

Dokumente:

Korrespondensie; Bylaes, Verslae en Rapporte; Finansiële dokumente (slegs
jaarstate).

Nuusbriewe:

Jaarblaaie, Feesblaaie, Gedenkboeke, Dagboeke, Koerantknipsels.

en

Audiovisuele materiaal: Foto’s, Rolfilms, “Microfish” bande, CD en DVD’S met historiese media
daarop.

VERSOEKE EN VOORSTELLE AAN KERKRADE
1. VOORSTELLE AAN KERKRADE
Die ideaal sal wees dat elke kerkraad ’n argiefkommissie benoem waarvan die skriba of
administratiewe beampte lid is. Hierdie kommissie sien toe dat:
1. die gemeente oor ’n doeltreffende en wetenskaplike argiefstelsel beskik, waarby ingesluit is
’n doeltreffende lêersisteem, asook die nodige geriewe daarvoor in ’n brandbestande kluis
of -vertrek;
2. die kerkraad aan al die kerklike, juridiese, argivaliese en museumkundige vereistes vir die
betrokke materiaal en dienste voldoen: (a) deur ’n inventaris wat voldoen aan die vereistes
van die Wet op die Bevordering van Toegang tot Inligting op te stel en jaarliks by te hou vir
deursending aan die Argief; (b) deur te voldoen aan die vereistes gestel in die Nasionale
Erfeniswet [Wet 25 van 1999 en aangevul in Goewermentskennisgewing Nr 1313 van
25.10.2002] - wat alle strukture – of gedeelte daarvan, ouer is as 60 jaar, beheer en wat
bepaal dat geen “erfenisobjek” [boeke, manuskripte, dokumente, argivalia, kaarte, afdrukke,
foto’s, films, klankmateriaal en enige materiaal wat uniek is en wat die mondelinge
geskiedenis van Suid-Afrika aanvul] sonder toestemming of ’n permit vervreem, vernietig,
beskadig, bekrap, verander, gerestoureer of herstel mag word nie;
3. deur in samewerking aan die kerkraad leiding te gee met betrekking tot die ordening,
instandhouding, bewaring en uitbouing van die gemeente-argief, die vernietiging van
wegdoenbare stukke, inlewering van gemeentelike argivalia by die argief en alle ander
verpligtinge ten einde te voldoen aan die vereistes gestel in die beleid ten opsigte van
rekordbeheer soos van tyd tot tyd aangepas en by die GKSA-Argief in Potchefstroom
beskikbaar is;
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4. die getekende en geparafeerde handelinge van die kerkraad, sy kommissies, diensaksies en
ander gemeentelike vergaderings in ’n behoorlike, goed versorgde en argivalies aanvaarbare
notuleboek of notulelêer aangeteken en die betrokke bylaes daarby gevoeg word;
5. lidmateregisters vir doop- en belydende lidmate op datum gehou en versorg word;
6. regstellings, wysigings of versuimde inskrywings in die registers korrek aangebring word
nadat aansoeke, met nodige bewysstukke, deur die kerkraad goedgekeur is;
7. al die ander belangrike argivalia soos konsistorieboeke, afkondigingsboeke en oorspronklike
korrespondensie, behoorlik versorg word;
8. jaarliks sorgvuldig gekontroleerde, gekorrigeerde, getekende afskrifte van die
lidmateregisters vir doop- en belydende lidmate op voorgeskrewe wyse aangebring en na

Dokumente wat deurmekaar, ongeidentifiseerd, non-kronologies, opghoopte, duplikate en
andersins ongesistematiseer is, kan nie deur die argief sinvol geargiveer word nie:
Rangskik die dokumente volgens riglyne in die vorm van die lys aangetoon by indeksering.
Identifiseer dokumente en boeke duidelik – skryf met potlood voor in boek: naam van instansie,
datum en titel, bv: Empangeni Doopregister
Orden en sorteer gemeente dokumente. Maak ‘n volledige inventaris van dokumente wat na die
argief gestuur word.
Dateer al die dokumente, nommer die bylaes en bring vergaderingsdatum aan. Identifiseer
finale konsepte (nie voorlopige konsepte nie).

Hou sover moontlik vergaderings se notules en bylaes bymekaar.
Bewaar al die korrespondensie wat betrekking het op kerkraadsake.
Maak seker dat oorspronklike kontrakte bewaar word by die gemeente, stuur die afskrif
na die argief, bv transportakte.
TER KENNISNAME: Embargo – Kerkrade het die bevoegdheid om ‘n embargo te plaas
(van tot 50 jaar) op betrokke dokumente en moet so skriftelik aan die argief deurgegee
word.
die argief gestuur word.
2. GEMEENTE-MATERIAAL EN ARGIEFBEWAARPLEK
Die kerkraad se argiefkommissie sien toe dat die gemeente-materiaal gesorteer word - praktiese
wenke:
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SKEMATIESE INVENTARIS
Onderstaande is ‘n lys dokumente wat gemeentes/kerkrade na die argief stuur vir bewaring:
(a) Gemeentes maak die materiaal uit hulle eie argiewe bymekaar, sorteer, stel inventaris op van
inhoud en plaas dit oor na die argief. (b) Soos reeds gestel verskil kerkraadsargiewe in voorkoms en
omvang omdat hulle nie almal op dieselfde wyse werk nie.
Ons bespreek nou ‘n argief van ‘n denkbeeldige kerkraad as voorbeeld, Argief van Kerkraad A:
1.

NOTULE:
NOTULE KERKRAAD en DIAKENS

(Breë Kerkraad)

NOTULE KERKRAAD

(Ouderlinge)

NOTULE GEKOMBINEERDE KERKRAAD

(bv. Twee gemeentes in kombinasie)

NOTULE KOMMISSIES OF KOMITEES VAN DIE KERKRAAD – dit is Eiendom, Bou,
Gemeenteblad, Evangelisasie, Susters en andere.
REGISTER VAN KERKRAADSBESLUITE
Hou sover moontlik vergaderingsnotules met bylaes bymekaar en dui aan wat
bymekaar pas.
2

BYLAES/ KORRESPONDENSIE
Bêre alleen VERSLAE en BESWAARSKRIFTE. Dit is die korrespondensie in verband met
appèlle en briewe van-en-na-kerkraad, verslae en korrespondensie wat in die verskillende
vergaderings van die kerkraad ter tafel gekom het.
(a) Dit moet behoorlik gedateer wees.
(b) Omsendbriewe van die Administratiewe Buro en briewe van alle ander buite-instansies
soos onder andere die Bybelgenootskap, FAK, Trans-Oranje Skool vir Buitengewone
Onderwys word NIE na die argief gestuur nie, die oorspronklike brief of primêre bron kan by
die organisasie self verkry word.

3.

LIDMAATREGISTERS
Register of boek waarin lidmate-inligting ingeskryf is.
Indien op rekenaar, maak jaarliks ’n gebinde- en genommerde uitdruk en stuur dit
na die argief.

4.

DOOPREGISTERS
Register/ Boek(e) waarin dope ingeskryf is.

5.
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HUWELIKSREGISTERS

Register/ Boek(e) waarin huwelike ingeskryf is.
6.

DIAKONIE
NOTULE DIAKONIE
FINANSIES VAN DIAKONIE

7.

(JAARLIKS GEOUDITEERDE
STATE)

FINANSIES VAN DIE KERKRAAD
NOTULE VAN FINANSIËLE KOMMISSIE
BYLAES (Slegs Opdrag(te) aan Kerkraad)
GEOUDITEERDE JAARSTATE (GEEN Kasboeke, Grootboeke, Ontledingsboeke;
Stortingslyste, Fakture, Rekeninge, Kwitansies, Bankstate en/of uitbetaalde Tjeks)

8.

SENDING EN EVANGELISASIE
NOTULE SENDINGKOMMISSIE of
EVANGELISASIE-KOMMISSIE

9.

AFKONDIGINGS- EN KONSISTORIEBOEKE
AFKONDIGINGSBOEKE, KONSISTORIEBOEKE en
PRESENSIEBOEKE

10.

(slegs van erediense NIE kerkraadsvergadering)

JONGELIEDE VERENIGING (J.V.)
NOTULE JONGELIEDE VERENIGING

11.

SUSTERS
NOTULE SUSTERSVERENIGING

12.

BYBELSTUDIE-VERENIGINGS
NOTULE BYBELSTUDIE

13.

KATKISASIE
NOTULE KATKISASIE

14

HISTORIES
Die gemeente se opgetekende geskiedenis, feesblad en korrespondensie van
historiese belang ens.

15.

NUUSBRIEWE
Die gemeente se weeklikse nuusbrief wat elke Sondag uitgedeel word. Dui asb die
datums duidelik aan.
EN
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ALLE FOTOS MET BETREKKING TOT DIE KERK SE GESKIEDENIS, FOTO’S VAN DIE KERKGEBOU EN HOEKSTEEN

ARGIEFSTELSELS EN ONDERSTEUNINGSDIENSTE
Met skryf van hierdie hoofstuk stel die argiefpersoneel dit ten doel om: (a) volhoubare
ondersteuningsdienste aan die breë kerkgemeenskap te bied en sodoende inligting te kommunikeer.
(b) en belangrike aspekte word aangeraak, bv. invul van registers, skryf van sinvolle notule met
profoma’s as voorbeeld. In die wetenskap van argiefwese is dit belangrik om verantwoordelike
vernuwing toe te pas.

Verskeie bewaringsprogramme is by die argief in werking
gestel en spesiale aandag word gegee aan die opleiding
van bewaringskundiges om te verhoed dat dokumente
verweer.

Die bewaringsaspek van
argiefmateriaal geniet
vandag hoë prioriteit en
dit kan aanvaar word dat
die Florance-vloed van
1966 die begin era was
van hernude
belangstelling in bewaring
van boeke en dokumente.

Die inligting wat die dokument bevat bly
steeds die “raison d’ etre”, m.a.w die rede
van sy bestaan en daarom is die doel van
alle bewaringspogings daarop gerig om die
inligting toeganklik te maak vir navorsers.

By die GKSA-Argief is regulasies ingestel t.o.v die
fisiese hantering van argiefmateriaal wat navorsers
moet nakom en die versuim daarvan kan lei tot
weiering om weer die argief te gebruik. Dit word deur
wetgewing bepaal en die argivaris word daardeur
gesteun en het die mag om dokumente onder sy/
haar bewaring te beskerm

WETENSKAP VAN ARGIEFWESE
VERANTWOORDELIKE VERNUWING
Neem asseblief kennis dat die argief werkswinkels aanbied. Hierdie projek is in 2013, suksesvol
geloods. Die werkswinkel(s) sluit in praktiese toeligting oor die hantering van gemeentestukke.

1. WERKSWINKELS
Gemeentes, Klasisse en ander liggame kan gebruik maak van die eksterne diens wat die
argiefpersoneel beskikbaaar stel. Kontak ons gerus vir ‘n opleiding- en praktiese werkswinkels.
Hoofdoel van die werkswinkel is:
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a) om kantoorpersoneel of saakgelastigdes op te lei om die gemeente-argivalia te sorteer
volgens riglyne van die Inligtingswet van 1999 en Ouditwetgewingreël, bewaring en
vernietiging van dokumente reël en Wet 2 van 200 vir toegang tot inligting,
b) sodat GKSA-Argief nie met onnodige argivalia oorstroom word en gemeentes nie wette
oortree deur dokumente wat ‘n wetlike voorgeskrewe leeftyd het, vernietig nie;
c) en om volhoubare ondersteuningsdienste aan die breë kerkgemeenskap beskikbaar te stel.
Die volgende primêre program word aangebied en word aangepas volgens instansie se behoeftes:
PROGRAM
1. Ontstaan, doel en funksie van die GKSA- Argief.
2. Rol en verantwoordelikheid van GKSA- gemeentes (kerke)
3. Riglyne vir bewaring van kerklike dokumente
4. Praktiese toeligting oor die hantering van argivalia in die argief:
- Ontvang van aanwinste en ontsluiting daarvan;
- Inventaris;
- Toeganklikheid vir navrae en navorsing;
- Elektroniese argivering;
5. Gesamentlike rol en verantwoordelikheid van GKSA in die bewaring van ons historiese erfenis

2. VERGADERINGS-PROSEDURE
AGENDA:
Die agenda is die ‘plan’ van die vergadering. Voor die vergadering plaasvind moet die agenda
opgestel en gesirkuleer wees.
Voorbereiding van ‘n agenda:
a) Die agenda vorm die struktuur van die vergadering, waar en wanneer dit gaan plaasvind en
die punte van bespreking.
b) Die notule van die vorige vergadering met die nodige materiaal behoort voor die
vergadering gelees te word. ‘n Agenda vorm deel van die vergaderings-lêer.
c) Die agenda bevat ‘n lys van punte van bespreking asook “punte voortspruitend” uit die
vorige notule.
P ROFORMA VAN ‘ N A GENDA
Dit is wat ons beplan om te bespreek en bevat die volgende punte:
Naam van gemeente: GK Potchefstroom
Naam van Agenda: Agenda van vergadering vir die Eiendomskommissie
Datum: 25 September 2014
Agendapunte:

Ter inligting vir notule.

1. Opening en Verwelkoming

Skryf teks neer waaruit voorsitter lees, en die
verwelkomingsrede.
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2. Lede teenwoordig en afwesig met verskonning

Die verskonings van diegene wie nie
teenwoordig is nie word as deel van die
notule hanteer.

3. Vasstelling van die sakelys
4. Notule

Lees van die vorige notule:
Die notule is akkurate notas van dit wat
bespreek en besluit is op die vergadering.
Maak seker dat die vorige notule gesirkuleer
word of ten minste hardop gelees word op
die vergadering.

5. Lewer van die Finansiële verslag
6. Sake voortspruitend

Verwys na sake wat bespreek was op die
vorige vergadering, maar nog nie afgehandel
is nie – ‘n lys van sake voortspruitend verskyn
gewoonlik op die agenda.

7. Korrespondensie

Alle korrespondensie wat gedoen is sedert
die vorige vergadering is hier ter sprake.

8. Sakelys/ Ander sake

(1) Onder hierdie afdeling plaas ons punte
wat bespreek word of waaroor verslag
gedoen word. As dit ‘n verslag behels, verwys
dit na


kommentaar oor ‘n spesifieke saak,



wanneer dit voltooi was, die
probleem daaraan gekoppel en ‘n



voorstel (feite en voorstelle)

(2) Bespreking van ander sake gaan oor die
bespreking daarvan in diepte. Almal se
sienswyse en idees omtrent die saak word in
ag geneem, ‘n besluit word geneem, dit word
aan iemand gedelegeer om op te volg of te
voltooi, wie dan binne ‘n vasgestelde tydperk
terugvoering gee van die vordering.
9. Volgende vergadering

Nadat sake die nodige aandag geniet het sal
die voorsitter ’n datum en tyd vir volgende
vergadering rëel en die vergadering verdaag.

10. Afsluiting

NOTULE:
Soos in die geval van die agenda, word die notule ook in twee afdelings verdeel en
normaalweg sal sake wat in 'n bepaalde afdeling in die agenda verskyn, in dieselfde afdeling
van die notule verskyn. Elke notule wat geskryf word, vorm deel van die geskiedenis.
W AT IS ‘ N N OTULE :
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Die notule is akkurate notas van dit wat bespreek en besluit was op die vergadering.



Dit is belangrik dat ‘n notule akkuraat gedoen word.



Dit dien nie slegs as ‘n ware weergawe van vorige beskprekings nie, maar verhoed ook enige
argumente oor vorige vergaderings.



Die notule dien ook as ‘n riglyn met die opstel van die volgende agenda.

Hierdie notules herinner ons aan ons foute en suksesse van die verlede. 'n Notule is 'n rekord van
wat op 'n vergadering gedoen is en nie 'n verslag van wat gesê is nie.
'n Besluit of aanbeveling moet duidelik en ondubbelsinnig geformuleer word met voldoende
agtergrondinligting om 'n leser wat nie die vergadering bygewoon het nie in staat te stel om die
presiese bedoeling van die vergadering te begryp: Indien dit op enige tydstip vir 'n sekretaris nie
duidelik is wat die vergadering besluit het nie, is dit sy plig om die voorsitter om duidelikheid te vra.
Indien 'n dokument voor die vergadering dien waarin aanbevelings vir oorweging deur die vergadering
verskyn, moet die aanbevelings wat deur die vergadering aanvaar is, genotuleer word. Daar
moet nie aangedui word dat die aanbevelings soos dit in die betrokke dokument vervat is,
goedgekeur word nie. Die betrokke dokument(e) moet as 'n bylae tot die notule aangeheg word.

S KRYF VAN ‘ N N OTULE :
Belangrik:


Soort vergadering, tyd, datum, plek



Name van mense teenwoordig



Name van besoekers



Diegene afwesig met verskoning



Opsomming van bespreking en besluite



Take wat opgevolg moet word



Wie verantwoordelik is vir watter take

Vir enige aksie om vlot te verloop, is behoorlike beplanning nodig – hoe groter en ingewikkelder die
taak, hoe deegliker moet die beplanning gedoen word.
By die vergadering word die vyf “W”s uitgeklaar:
Wat:

wil ons doen

=

Visiebepaling

Waarom:

wil ons dit doen

=

Doelwitstelling

Wie:

gaan verantwoordelikheid vir die taak
aanvaar en aksie

=

Personeel

moet die aksie plaasvind en afgehandel
wees

=

Wanneer:
Waar:

moet die aksie geneem word

Datum en Plek
=

Plek

D IE BELANGRIKHEID VAN KORREKTE N OTULERING :
Belangrikheid van korrekte en noukeurige notulering van 'n kerklike vergadering kan nooit genoeg
beklemtoon word nie.
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Die notule van 'n vergadering is die enigste gesaghebbende en wettige weergawe van die
verrigtinge/besluite van so 'n vergadering.



Versigtigheid moet aan die dag gelê word wanneer oor persone genotuleer word.



Die notule moet 'n weergawe wees van wat in die agenda vasgestel is.



Dit beteken nie dat elke kleine besonderheid van wat in die vergadering gebeur het, in die
notule aangeteken word nie. Beraadslaginge hoef nie opgeteken te word nie, omdat
persoonlike menings nie van belang vir notule-doeleindes is nie. Daar hoef byvoorbeeld nie
genotuleer te word: „Broeder So-en-so het dit en dat gesê" nie.



In hierdie skrywe/ notule word bepaal dat slegs dié dinge wat noodsaaklik is, in die notule
opgeneem word, dit het navorsingswaarde.



Om vas te stel wat noodsaaklik is, is nie altyd maklik nie - daarom moet 'n skriba ‘n fyn
aanvoeling hê van wat hy notuleer en die vergadering hom daarin leiding gee. Daarom is die
goedkeuring en vasstelling van enige notule van die uiterste belang.



Oor die algemeen word slegs besluite genotuleer; dit is egter nie nodig (en ook nie wenslik)
dat genotuleer word wie 'n voorstel gemaak en wie gesekondeer het nie. Ook hoef nie
aangeteken te word hoeveel ten gunste van 'n voorstel was en hoeveel daarteen gestem het
nie; daar word net genotuleer: “Die vergadering besluit…"



Dit is ook belangrik dat by elke besluit van kerklike vergaderings 'n duidelike motivering en
omskrywing gegee word van die besluit wat genotuleer word, en nie net neem kennis of
goedgekeur, OF verwys na, besluit nommer so-en-so van agenda!



Sonder duidelike motivering en omskrywing van besluit(e)
het die notule nie
navorsingswaarde nie – hoe weet ‘n persoon wat die notule na 15 jaar lees wat die besluit is
en waarop dit van toepassing was as daar nie ‘n duidelike motivering en beskrywing van die
notule punt is nie.



Rapporte van kommissies hoef nie woordeliks genotuleer te word nie; dit word as bylaes in
die notule gemerk en geliasseer by die notules waarop van toepassing is.



Notule moet netjies getik/ geskryf wees in Notuleboek wat op ‘n veilige plek gebêre behoort
te word om altyd beskikbaar te wees vir enige navraag.

R IGLYNE VIR DIE VOLGENDE :
U ITTREKSELS UIT NOTULE
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Wanneer 'n vergadering geen vertroulike sake behandel nie, is uittreksels uit en insae in
notules toelaatbaar.



Persoonlike aangeleenthede is gewoonlik vertroulik;



Uittreksels mag dus uit notules van sulke sake slegs met groot versigtigheid en
noukeurigheid gegee word.



Persone wat belang het by vertroulike sake, het die reg op uittreksels van/insae in die
toepaslike gedeelte(s) van 'n notule.



Soms word 'n “gewaarmerkte" afskrif van 'n gedeelte uit 'n notule aangevra. Indien met
“gewaarmerkte" bedoel word sertifisering deur 'n “buitestaande" Kommissaris van Ede, soos
byvoorbeeld 'n polisiebeampte, kan so 'n versoek nie deur argiefpersoneel bewillig word nie.

N OTULEBOEK MOET GENOMMERDE BLADSYE HÊ


Dit is noodsaaklik dat notuleboeke genommerde bladsye moet hê, sodat moontlike
vervalsing van notules nie plaasvind nie.



In die verlede het daar gevalle voorgekom waar notules in ongenommerde boeke vervals
is.



Wanneer getikte notules in notuleboeke geplak word, of 'n aantal getikte notules in
boekvorm gebind word, moet dit met uiterste noukeurigheid en versigtigheid gedoen word.



Belangrik om te onthou: Die voorsitter en skriba moet die notules teken, dit is die finale
besluite geneem op die vergadering en nie konsepbesluit nie.

K ORRESPONDENSIE VOORTVLOEIEND UIT VERGADERING



Korrespondensie voortvloeiend uit 'n kerkraadsvergadering is die verantwoordelikheid van
die skriba.
Dit moet verkieslik so spoedig moontlik ná die betrokke vergadering afgehandel word,
wanneer die besonderhede nog vars in die geheue is.

E NKELE WENKE BY DIE SKRYF VAN ' N NOTULE :
 'n Mens se geheue is kort. Skryf dus die notule onmiddellik na afloop van die vergadering. Indien
daar onsekerheid is of die notulering die boodskap tuisbring, vra iemand wat nie die
vergadering bygewoon het nie om dit te lees en te sê hoe hy dit verstaan.


Vermy lang sinne, verdeel liewer 'n notulering in afsonderlike punte.



Beperk die gebruik van byvoeglike naamwoorde tot die noodsaaklike.



Bylaes tot die notule:
a) Normaalweg word bylaes tot 'n agenda ook as bylaes tot die notule aangeheg.
b) Dit is moontlik om in sommige gevalle die inligting in 'n bylae tot die agenda in kort
saam te vat in die notule sonder verlies aan duidelikheid. Waar moontlik moet hierdie
prosedure gevolg word.
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P ROFORMA : V OORBEELD VAN GEMEENTE ‘A’ SE NOTULE
NAAM:

GK ........................................

TEENWOORDIG: .........................................

AFWESIG MET VERSKONING:.....................

VERGADERING: Kerkraad
DATUM:

...........................................

PLEK:

Konsistorie van GK...............

AGENDA-ITEM

AFWESIG SONDER VERSKONING:................

BESPREKING

BESLUIT

AKSIE DEUR

Mosie van deelname met afsterwe
van.................................................

Aanvaar. Skrywe sal gerig word deur ds.
A de Klerk aan familie

Skriba

Notule van 20 Mei 1990 word gelees

Goedgekeur

Nog geen verslag

Staan oor

RAPPORTEER

1. Opening en
toerusting

2.Presensie

3. Mosies

4. Notule

5. Sake uit die
notule
Wyk
5.1.1 Lidmate van
wyk 2 na ander
gemeente

5.1.2 Lidmate van
ander kerke by
nagmaal

5.1.3
verslag

Suid en Oos

Nog nie deur kommissie geformuleer
nie

Staan oor

Kommissie vir
staande
besluite

16/9/1990

KlassisNotule nog nie beskikbaar. Visitasie
moet gereël word

Indien sake aandag nodig het sal dit by
volgende vergadering gerapporteer
word

Vul die res van die Notule in Volgens Agenda

9. Afsluiting

Voorsitter........................................
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16/9/1990

Groepe:

Skriba..................................................

Afgevaardig
16/9/1990

T ER O PSOMMING :
a) Skryf die naam van die gemeente;
b) Datum;
c) Naam van die vergadering, bv: Kerkraadsvergadering;
d) Besluite genotuleer;
e) Verwoord die besluit, bv:
6.1 Kleredrag – Die saak word verwys na die brëe kerkraad.
6.2 Bydrae – Die vergadering besluit:
(a) Ouderlinge moet gedurig bydraelyste kontrolleer en opvolg.
(b) Skriftelike verslae moet maandeliks ingedien word met die brëe
kerkraadsvergadering oor lidmate wat besoek is;
f)

Elke besluit word duidelik omskryf in die notule. Sonder ‘n duidelike motivering en
beskrywing het die notule nie navorsingwaarde nie;

g) Belangrik om te onthou: maak plek vir handtekening van voorsitter en skriba. ‘n Getekende
notule is bewys dat dit die enigste gesaghebbende, finale en wettige weergawe van die
besluite van die vergadering is.

REGISTERS EN DIE NOODSAAKLIKHIED DAARVAN
Die inligting wat die dokument bevat bly steeds die ‘raison d’ etre’: rede van sy bestaan!

REGISTERS DIEN AS BEWYSSTUKKE EN /OF STAWENDE DOKUMENTE
I N HIERDIE AFDELING WORD DIE VOLGENDE SAKE AANGERAAK :
REGISTERS EN NOODSAAKLIKHEID DAARVAN;
WAAROM REGISTERS BEWAAR;
REGISTERS EN GENEALOGESE NAVORSING;

AANTEKENINGE IN REGISTERS:
 Geen skrapings in die registers is toelaatbaar nie.
 ’n Skryffout wat in die lopende jaar begaan is, moet dadelik reggestel word.
 Waar ’n gemeente slegs ’n gerekenariseerde register het, moet daar steeds jaarliks ’n Doopen Lidmaatregisterafskrif gedruk en bewaar word.
 Waar ’n volwassene na belydenis gedoop word, word die inskrywing in beide die dooplidmateregister en die belydende lidmateregister aangeteken.
 Die doopinskrywing van ’n getroude vrou geskied onder haar nooiensvan met die huidige
van tussen hakies. [Voorbeeld: Venter (nou Coetzee)]
 Waar ’n persoon uit ’n ander kerk wil oorkom en lidmaat van die gemeente word, word die
korrekte naam van die vorige kerk in die kolom “VAN WAAR” geskryf en in die
opmerkingskolom die datum van die kerkraadsbesluit aangeteken, dit is lidmate uit kerke
wat die Drie Formuliere van Enigheid onderskryf.
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P ROFORMA VAN ’ N LIDMAATREGISTER
DIE GEREFORMEERDE KERK.................................................................................

Van: Botha

Wyk: 12

Woonadres:

Smitstraat 54

Posadres:
Telefoon:

Besoekpunt: 85

Smitstraat 45 Potchefstroom
Tuis

...........................................................................................................................

Selfoon

............................................................................................................................

E-pos adres
Titel:

Sr.

Wyk: 12

Bydrae:

Voorletters:
Noemnaam:
Tipe lidmaat:

Geslag: V.

Huwelikstaat: O

Geboortedatum:
Identiteitsnommer:
Beroep:

Skolier/ Sakeman

Van waar af:

Indatum:

Amp:

Belangegroepe:

W AT IN DIE R EGISTER ( S ) GESKRYF WORD :
Lidmaatregister

Doopregister

Huweliksregister

Volgens aanbeveling van die
argief moet elke gemeente ‘n
lidmaatregister byhou, dit kan in
verskillende vorme wees:

LET DAAROP DAT: Voorname van
ouers en dopelinge voluit in die
register geskryf word;

Elke huwelik wat bevestig is
word, word in ‘n
huweliksregister aangeteken.
Predikante van die GKSA is
onafhanklike
huweliksbevestiger(s) met sy eie
huweliksregister wat deur die
Departement van Binnelandse
Sake uitgereik word.

Name en vanne van persone en
name van gemeente(s), volledig
en korrek verstrek word;

Inskrywing van ouers se name:
Slegs die nooiensvan van moeder
word saam met haar volle
voorname ingeskryf en nie haar
getroude van nie - indien haar
nooiensvan en haar getroude van
dieselfde is, word “geb.”
duidelikheidshalwe voor haar
nooiensvan geskryf.

Datums op elke bladsy in die
register aangebring word; Geen
herhalingstekens of woorde soos

Uitgee van doopseëls op
aanvraag: (a) Die aansoeker
moet kan bewys dat die

(a) handgeskrewe; en/of
(b) gerekenariseerde register in
elektroniese databasis wees;
LET DAAROP DAT:
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Wanneer die register vol
inskrywings is moet dit volgens
wetgewing by die Departement
van Binnelandse Sake ingehandig
word.
EN

“do”of “ditto” is toelaatbaar nie;
Inskrywings geskied in
alfabetiese volgorde. Alfabetiese
inskrywings van vanne kom
onder die V bv: ‘n Van soos
Janse(n) van Rensburg.

dooplidmaat gedoop is in die
GKSA. (b) Nadat die
oorspronklike doopinskrywing
bevestig is, is die argivaris
gemagtig om ‘n duplikaat
doopseël uit te reik. (c) Alle
afskrifte moet ‘n korrekte en
getroue weergawe van die
oorspronklike

‘n Afskrif /duplikaat van die
huweliksregister by die argief
ingehandig.

registerinskrywing wees.

E LEKTRONIESE R EGISTERAFSKRIFTE :
Waar gemeentes hulle registers en/of registerafskrifte op rekenaar doen, geld al die voorskrifte van
‘aantekenining van registers’ (sien boonste paragrawe en kolomme)

R EGISTERS EN G ENEALOSIESE N AVORSING : D IE OPDRAG VAN DIE GKSA-A RGIEF
a) GKSA-Argief is ‘n Kerkargief en nie ‘n Genealogiese Instelling nie
b) Die GKSA-Argief behou die reg voor om ’n bepaalde genealogiese ondersoek te weier of uit
te stel, veral op grond van werksdruk en ten opsigte van die Argief se primêre taak.
Al die genealogiese bronnemateriaal soos die doop-, huwelik- en lidmaatregisters wat in die argief
geberg word, is elektronies beskikbaar op “microfilm” en hardeskyf.
Dieselfde inligting wat in die argief gehuisves word kan by Family Search se Genealogical Society of
Utah (GSU) argief in Johannesburg verkry word. Die GSU bevat ’n magdom skakels en inligting om
genealoë behulpsaam te wees.
GSU (Genealogiese Vereniging van Utah / Genealogical Society of Utah)
Web:

www.familysearch.org

GISA (Genealogiese Instituut van Suid-Afrika)
Posadres:

Posbus 3033, Matieland, 7602

Fisiese adres:

Banghoekweg 115, Stellenbosch

Telefoon:

021-887-5070

Faks:

021-887-5031

E-pos:

info@gisa.org.za

Web:

www.gisa.org.za

WETGEWING
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Dit is voorts die beleid van die GKSA Argief om te voldoen aan die Wetgewing op Bevordering van
Toegang tot Inligting en die breë beginsels van rekordbestuur wat vereis word deur die Wet op
Nasionale Argief van Suid-Afrika (Wet 43 van 1996), die Internasionale Standaarde vir Rekordbestuur
(ISO 15489) en die Suid-Afrikaanse Standaard vir Rekordbestuur (SANS 15489) tesame met die
Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika en ander toepaslike wetgewing.

Toegang tot Inligting: Wet 2 van 2000 is
bepalende wetgewing en word in hierdie
afdeling breedvoerig bespreek.

Die wetlike voorskrifte vir bewaring van
rekord-vereistes

Wees asseblief bedag op die
bewaringstydperke wat dokumente by
gemeentes bewaar moet word.

Hoe die wetgewing geïmplimenteer word
by die GKSA-Argief

Hierdie dokument word beperk tot die wetgewing van ‘n algemene aard wat die Argivaris in sy
werk raak. Daar is ook talle ander wette wat spesifieke bepalings oor bepaalde argiewe bevat, bv:
Wat die Staatsargief betref is die Argiefwet, 1962 die bedoelde mandaat waarin vaste beginsels en
riglyne en beleidsvoorskrifte deur die hoogste gesag in die land (Parlement) vir Staatsargiefdiens
neergelê is.

KERKREGTELIKE EN INLIGTINGKUNDIGE IMPLIKASIES:
Die Deputate Historiese Sake (DHS) besluit dat ’n standpunt oor die kerkregtelike- en
inligtingkundige implikasies van rekordbeheer in die kerk geformuleer, en aan die Algemene Sinode
verslag gedoen word:
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Die Deputate Historiese Sake het hom laat lei deur bestaande gebruike binne die kerk,
argiefbeginsels en die volgende wetgewing: Nr 43 van 1996: Wet op die Nasionale Argief van
Suid-Afrika, 1996; Nr 58 van 1962: Inkomstebelastingwet, Art 75. I.F en 75.2; Nr 77 van
1968: Seëlregwet, Art 23(6) en 23(16); Nr 68 van 1969: Verjaringswet, Art 11(c); Nr 3 van
1983: Wet op Basiese Diensvoorwaardes, Art 20.3 (April 1998 vervang met nr 75 van 1997,
Art 31.2); Nr 56 van 1981: Wet op Mannekragopleiding; Art 44; Regulasies vir die behoud en
bewaring van Maatskappyrekords, 1983; Regulasies vir die Bewaring van Dokumente van
Beslote Korporasies, 1984; en byvoeging van nuwe wetgewing: Wet 2 van 2000, Toegang tot
Inligting en ander.

WET 2 VAN 2000, WET OP BEVORDERING VAN TOEGANG TOT INLIGTING:
Die Wet op Bevordering van Toegang tot Inligting is bo enige wet of wetgewing wat jou mag verhoed
of beperk om toegang tot inligting te verkry.
WETLIKE VOORSKRIFTE VIR DIE BEWARING VAN REKORDS, VEREISTE TYDPERKE VIR DIE BEWARING
VAN REKORDS VOLGENS WET OP BEVORDERING VAN TOEGANG, WET 2 VAN 2000, MET
IMPLIMENTERING BY GKSA-ARGIEF - Sien bewaringstydperke (kolomme) wat volgens Wet vasgestel
is aan einde van die dokument.
In die volgende bladsye sluit die woord “gemeentes” ook sinodes, meerdere vergaderings,
kommissies, diensgroepe en enige ander kerklike instansies in. Net so verwys die woord “kerkraad”
na bogenoemde instansies se bestuursliggaam en skriba na die toepaslik administratiewe beampte,
saakgelastigde of amptenaar.

INLEWERING VAN ARGIEFSTUKKE BY DIE ARGIEF
Dokumente wat gemeentes by die Argief inlewer, moet vergesel word van ’n volledige inventaris.
Gemeentes behoort hulle eie bewaarplekke so te bestuur dat slegs dokumente van ongeveer 10 jaar
(behalwe die finansiële stukke wat vir 15 jaar gehou moet word) in die gemeente se kluis bewaar
word.
Dit sal ideaal wees as gemeentes hulle argiefstukke elke tien (10) jaar vir bewaring na die argief
stuur.
Die Argief verskaf die regte klimaat (temperatuur en humiditeit), in ‘n stofvrye omgewing met hoë
kwaliteit bewaringstegnologie.
Ingelewerde argivalia is toegangklik en bly die eiendom van die betrokke gemeente.
Die Argivaris (Mev Carmie Huisman) hanteer navrae oor bewaringstydperke.
Fisiese adres: Molenstraat 62, die Argiefkluis en kantoor is gesetel in die Teologiese Skool gebou.
Telefoon:
018 294 8952
Posadres:
Posbus 2004, Potchesfstroom 2721
e-pos:
21149895@nwu.ac.za

1. DOKUMENTE WAT PERMANENT BY ARGIEF BEWAAR WORD
Argivalia wat permanent bewaar moet word, moet in harde kopie formaat wees – dit wil sê,
gedrukte dokumente. Notules moet onderteken wees om regsgeldig te wees.
Agendas en Notules: Alle agendas (verslae en rapporte), notules van die kerkraad en kommissies.
Korrespondensie: Hier moet die kerkraad / skriba goeie onderskeidingsvermoë aan die dag lê. Elke
stuk word op eie meriete volgens direkte en indirekte waarde beoordeel.
Dokumente het direkte waarde vir die instansies wat dit geskep het as instrument om die lopende
administrasie op sinvolle, konsekwente en sistematiese wyse aan die gang te hou. Dit geld veral
resente dokumente. Stukke het direkte waarde – aldus die Wet op Toegang tot Inligting [Wet 2 van
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2000] – vir persone wat direk by die inligting betrokke is of wie se lewe of bestaan daardeur
beïnvloed word.
Dokumente met indirekte waarde kan navorsingswaarde hê en gee insig en begrip in die verhaal van
die instansie. Funksionele waarde is daardie inligting in dokumente oor die ontstaan, funksies,
organisatoriese samestelling en ontwikkeling van die instansie wat dit voortgebring het. Dit het
navorsingswaarde vir navorsers op elke moontlike vakgebied.
Die volgende vrae kan byvoorbeeld gestel word: (a) Gaan die dokument die kerkraad help om enige
iets te bewys? (b) Gaan iemand hierdie inligting waardevol vind met die oog op navorsing? (c)
Lewer dit spesifieke getuienis oor die handelinge van God in die gemeente? (d) Is die inligting ook
elders beskikbaar? [Geen gemeente hoef dus enige omsendbrief / nuusbrief van enige ander
instansie te bewaar nie]. Dit is die betrokke instansie se plig om kopieë van die nuusbriewe wat hulle
genereer te bewaar.
Registers: Alle Doop-, Huweliks-, en Lidmaatregisters.
Afkondigings- en konsistorieboeke
Gemeenteblaaie (Maand- of kwartaalblaaie.)
Ander historiese dokumente: Feesblaaie, kerk se opgetekende geskiedenis, korrespondensie en
ooreenkomste van historiese belang, stigtingsaktes en afskrifte van titelaktes.
Finansiële dokumente: Slegs sekere van die volgende dokumente sal permanent bewaar word
indien dit die eerste/oorspronklike stukke is.
 of stukke wat ontstaan het in ‘n besondere fase van die gemeente/kerk se geskiedenis:
kasboeke, joernaalboeke, grootboeke, getekende geouditeerde state, registers van vaste
bates.
LET WEL: Presies dieselfde reëls geld ook vir dokumente wat slegs elektronies ontvang of geskep is.
Notules behoort as reël uitgedruk te word (een kopié) sodat dit oorspronklik geteken en bewaar kan
word. Korrespondensie, dus ook e-pos wat bewaar word as hardekopié, moet veilig bewaar word.
Dit sluit o.a. liasseersisteem in, sodat die betrokke e-pos weer gevind kan word. Sien ook
Wetgewing op Elektroniese kommunisasie – Wet Nr 25 van 2002
Soos wat media
bewaringsmetodes.

verander,

moet

elektroniese

data

oorgedra

word

na

aanvaarbare

Indien van enige van die volgende metodes gebruik word vir stoor van data: op eksterne hardeskyf
is dit belangrik om te verseker dat die data steeds vir die betrokke tydperk bewaar en op versoek
gedruk / voorsien kan word. Dit moet byvoorbeeld na ’n draagbare hardeskyf of ‘n ander
aanvaarbare rugsteunstelsel oorgedra word. Rugsteunkopieë behoort – ter wille van veiligheid –
liefs op ‘n ander plek (ander gebou) bewaar te word. Dit verminder die risiko dat die rekenaar én
die rugsteunkopieë met een insident gesteel word of uitbrand.

23

2. ARGIVALIA WAT VIR 15 JAAR BEWAAR WORD

 BY GEMEENTES:

Finansiële stukke (boeke) soos die Kasboek, Grootboek en Joernaal. Sien die wetlike vereistes,
gerangskik volgens tabelle aan einde van dokument.

3. ARGIVALIA WAT VIR 6 JAAR BEWAAR WORD

 BY GEMEENTES:

Tjekteenblaadjies en gewisselde tjeks – ook waar hulle aan fakture geheg is – mag eers na 6jaar
vernietig word. Dit word by die gemeente self bewaar en vernietig.

4. ARGIVALIA WAT VIR 5 JAAR BEWAAR EN DAARNA VERNIETIG WORD

 BY

GEMEENTES:
Dit is dokumente waarvan die inhoud elders vasgelê of gebêre is.
4.1 Geloofsbriewe wat deur die betrokke vergadering waarvoor dit uitgereik en aanvaar is, word
bewaar tot met die volgende gewone vergadering.
4.2 Lidmaatsertifikate en attestate wat ingelewer is, kan na 5 jaar vernietig word mits die inhoud
van die stukke in die betrokke registers ingeskryf is en alle tersaaklike inligting in die verband daar of
elders te vinde is.
4.3 Finansiële stukke ouer as 5 jaar, wat betrekking het op afgehandelde tranksaksies wat geen
verdere implikasies meer het nie - waarvan die tersaaklike inligting elders ook te vinde is - mag
vernietig word – Indien dit deel vorm van getekende geouditeerde state. Dit geld ook vir
kwitansieboeke van kassiere en diakens. (Tjekteenblaadjies en gewisselde tjeks mag eers na 6 jaar
vernietig word by die gemeentes.)
en





Maandelikse finansiële state, ouer as 5 jaar, waarvan besonderhede sonder enige verdere
implikasies net op die betrokke maand van toepassing is, waarvan die besonderhede elders
(soos op ’n finansiële jaarstaat) gevind kan word en waarna nie weer terugverwys sal word
nie.
Belastingopgawes [werknemersbelasting], betaalstate en personeelrekords mag 5 jaar ná die
lid van die personeel diens verlaat het vernietig word.
Kontrakte, ooreenkomste en waarborge – 5 jaar ná vervaldatum.

5. ARGIVALIA WAT VIR 1 JAAR BEWAAR WORD

 BY GEMEENTES:

5.1 Verskonings vir vergadering aangebied, wat geen verdere implikasie het as dat die persoon die
vergadering nie kon bywoon nie, en wat in die notule reflekteer word.
5.2 Kennisgewings van, en oproepe na vergaderings en presensielyste (na ’n jaar), mits die feitelike
besonderhede wat op die stukke verskyn, volledig in die notule gereflekteer word en dit geen
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Slegs
van toepassing
by die
kerkraad
se eie
argiewe!

verdere implikasie het as dat die vergadering plaasgevind het, dat persone opgeroep is en dat hulle
die vergadering kon of nie kon bywoon nie.
5.3 Briewe en/of kennisgewings van die aanvaarding/nie-aanvaarding van benoemings/verkiesings
mits die inligting elders (in notules of verslae) gereflekteer word en die brief/kennisgewings geen
verdere implikasie het as dat die benoeming/verkiesing aanvaar is/nie aanvaar is nie.
5.4 Kennisgewings en uitnodigings (na jaar) mits die inligting op die betrokke stukke elders bekom
kan word.
5.5 Statistiese en ander gegewens kan vernietig word wanneer die inhoud op versamelstaat vasgelê
is soos byvoorbeeld lidmaatgetalle van gemeentes en ander.
5.6 Omsendbriewe ontvang waarvan reeds kennis geneem is, waarna nie weer terugverwys sal
word nie en wat geen verdere implikasie het as die eenmalige saak wat daarin aangeroer is nie.

6. DIE VERNIETIGING VAN MATERIAAL BY

 GEMEENTES

LET WEL: Vernietiging wat by gemeente plaasvind:
Geen stukke mag vernietig word sonder die goedkeuring van die betrokke kerkraad nie. Terwyl
stukke by die gemeente(s) gesorteer word: (a) ’n inventaris opgestel van al die materiaal wat volgens
(b) riglyne saamgevat en beskryf in hierdie dokument, (c) volgens wet 20 van 2000, vernietig kan
word. (d) Dit word aan die Kerkraad voorgelê vir goedkeuring.
Vernietiging (ná toestemming!) kan op een van drie maniere gedoen word:




Dit kan baie fyn opgeskeur word.
Dit kan versnipper word.
Dit kan verbrand word. Maak net eers seker van die spesifieke munisipaliteit se regulasies en
maak seker dat hierdie verbranding nie ‘n groter brand veroorsaak nie. Groot sorg moet
geneem word dat geen persoonlike inligting êrens rondlê of rondwaai nie.

7. ARGIVALIA WAT VERNIETIG WORD
Hierdie stukke hoef nie versnipper, opgeskeur of verbrand te word nie. Dit kan as afvalpapier
verkoop word of via die munisipaliteit se normale vullisverwydering weggedoen word.
7.1 Bemarkingsmateriaal ontvang, ou tydskrifte, koerante, oortollige kopieë van aankondigings,
nuusbriewe, ensovoorts.
7.2 Rekords wat as gevolg van verbleiking, verwering of beskadiging, geen leesbare inligting meer
bevat nie.
 Voorbeeld: deurslagkopieë van ou korrespondensie wat so dof geword het dat dit
onleesbaar is; soms ook waar deurslagbrieweboeke (“pen carbon books”) gebruik is of fakse
wat verbleik het.

8. WERKSWINKELS
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Neem asseblief kennis dat die argiefpersoneel werkswinkels aanbied.
Hoofdoel van die werkswinkel is om kantoorpersoneel of saakgelastigdes op te lei om die
gemeente argivalia volgens voorskrifte te sorteer, sodat GKSA Argief nie met onnodige argivalia
oorstroom word en gemeentes nie wette oortree deur dokumente wat ‘n wetlike voorgeskrewe
leeftyd het te vernietig nie.

WETLIKE VOORSKRIFTE VIR DIE BEWARING VAN REKORDS

REKENKUNDIGE REKORDS

TYDPERK

Finansiële jaarstate

15

Aankoopjoernale

15

Algemene grootboeke

15

Bykomende bylaes tot rekeningkundige
rekords en aanvullende
rekeningkundige rekords

15

Debiteursgrootboek

15

Hulpgrootboeke

15

Hulpjoernale

15

Hulprekeningboeke

15

Joernale

15

WERKNEMERSREKORDS
5

Betaalstate

5

Salaris-en loonregisters

5

Uitgawerekeninge

5

Nywerheidsopleidingsrekords

3

Ongeluksboeke en -rekords

3

Personeel-/strafrekords ná
datum van beëindiging van
diens

3

Tydrekords

3
3
1

Joernaalbewyse wat as steunopgawes
vir rekeningboeke dien

15

Vakleerlingvergoedingsrekords

Kasboek en/of kleinkasboeke

15

Aansoeke om werk –
onsuksesvol

Konsolidasieopgawes

15

Krediteursgrootboek

15

Registers van vaste bates

15

Rekenkundige rekords

15

Verkoopsjoernale

15

Voorraadrekords ondersteunende
dokumente

15

Voorraadstate

15

Dividend-en rentebetalingslyste

12

Rentebetalingslyste (genoteerde
maatskappy)

12

Tjeks en wissels

6

Aankoopfakture

5

Aankoopbestellings

5

Bewyse

5

Bankopdragte

5

Bankstate en -bewyse

5
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TYDPERK

Belastingopgawes ten opsigte
van werknemersbelasting

OOREENKOMSTE EN KONTRAKTE

TYDPERK

Ooreenkomste van historiese
betekenis

Onbepaald

Skulde, na gelang van betrokke
soort skuld - verwys na die
Verjaringswet (Wet 68 van 1969)

6/15/30

Verstreke skriftelike ooreenkomste
of kontrakte (ná vervaldatum)

5

Huur-, huurkoop-en opskortende
verkoopsooreenkomste (ná
vervaldatum)

5

Kontrakte met agente, klante en
leweransiers (ná vervaldatum)

5

Lisensiëringsooreenkomste (ná
vervaldatum)

5

Skadeloosstellings en waarborge
(ná vervaldatum)

5

Belastingopgawes en -aanslae

5

Betaalstate

5

Aansoeke om werk – onsuksesvol

1

Debiteurstate

5

Depositostrokies

5

TITELDOKUMENTE

TYDPERK

Finansiële jaarstate se werkspapiere

5

Aandelesertifikate

Goedere ontvangsnota

5

Totdat die
aandele
verkoop is

Jaareindewerkspapiere

5
5

Aandelesertifikate –
gekanselleer

3

Joernaalbewyse
Kosteberekeningsrekords

5
5

Patente-en
handelsmerkrekords

Onbepaald

Krediteursfakture
Kwitansies

5
5

Patente-en
handelsmerkrekords na
datum van verstryking

5

Salaris-en loonregisters
Verkoopbelastingrekords

5

Versendingsdokumente

5

Titelbewyse van eiendom of
diagramaktes

Verkoopsfakture

5

Totdat die
eiendom
vervreem word

Vragbriewe

5

STATUTÊRE- EN AANDELEREGISTRASIEREKORDS

TYDPERK

Jaarlikse opgawes en ondersteunende dokumente

Onbepaald

Kennisgewings van algemene- en klasvergaderings

Onbepaald

Notuleboeke van maatskappye en beslote korporasies

Onbepaald

Sertifikate om met besigheid te begin

Onbepaald

Sertifikate van inlywing

Onbepaald

Sertifikate van naamsverandering

Onbepaald

Skadeloosstellingsbriewe vir verlore aandelesertifikate

Onbepaald

Statute en akte van oprigting

Onbepaald

Stigtingsverklaring en wysigings (beslote korporasie)

Onbepaald

Direkteure se bywoningsregisters

15

Indeks van lede

15

Lederegisters

15

Registers van direkteure en beamptes

15

Registers van direkteure se belange in kontrakte

15

Registers van direkteure se belange in aandele en skuldbriewe

15

Registers van pandgewings en verbande

15

Registers van skuldbriefhouers

15

Takregisters

15

Aandeleoordragvorms (gekanselleer)

12

Skrip, sertifikate, waarborge of enige soortgelyke instrumente wat enige aandeel, effekte
of skuldbrief verteenwoordig (gekanselleer)

3
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Kennisgewings van adresverandering

1

VRYWARING
Alhoewel die Argief alles in sy vermoë doen om te sorg dat hierdie inligting so korrek moontlik is en
dit gereeld opdateer, aanvaar die Argief geen verantwoordelikheid vir die korrektheid daarvan nie.
Die korrektheid van inligting wat voorsien word, berus op die primêre bronne wat by die versamel
van inligting gebruik is. Dit mag wees dat ‘n bepaalde dokument nie in hierdie lys genoem word nie,
te benut, Wet 2 van 2000 riglyne weer geraadpleeg word.

IRONIE IN ARGIEFWESE

Dit is ironies dat alles moontlik gedoen word om argivalia te bewaar ter wille van die mens en dat die
mens juis deur die behoefte daaraan en die gebruik daarvan self ‘n gevaar geword het wat nie buite
rekening gelaat kan word nie. Argiefmateriaal besit in baie gevalle bewyssende waarde wat dan
verlore kan raak.

TOEGANKLIKHEID VAN DIE GKSA-ARGIEF VIR NAVORSING
Die argief is toeganklik vir navorsing. Bepaalde werksvereistes word gevolg aangesien die argief
onderhewig is aan wetgewing:
1) Argief is oop per afspraak en navorsingfooie word gehef.
2) Tariefskaal is beskikbaar by argivaris.
3) Navorser(s) is verantwoordelik vir:
a) invul van die Versoek vir Toegang tot Inligtingsvorm;
b) die vorm binne 14 dae voor beplande navorsing na die argief te stuur.
4) Die argiviaris het die reg om die navorsingsversoek te weier indien dit bots met werksaamhede by
die argief.

HOE WERK NAVORSING BY ONS ARGIEF?
a) Personeel sal heel eerste vra vir ‘n raamwerk van die navorsingsprojek – doel van navorsing
en waaroor navorsing gaan: dit dien as riglyn vir soektogte en gee indikasie van bronne
waaruit soektogte gedoen word, daarna word bepaal of die bronne opgeneem is in die
argief;
b) Volgende belangrike vrae gerig aan die navorser:
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Is of was die persoon/ familie, lidmate van die GKSA? Die vraag is sinvol sodat vasgestel kan
word of die persone wel aan die GKSA verbonde is; sy/haar besonderhede sal in registers
verskyn, slegs as die betrokke register in die argief opgeneem is. Onthou gemeente





argivalia/ dokumente bly die eiendom van die kerkraad en dit is uitsluitlik die kerkraad se
besluit of die argivalia na die argief gestuur word vir bewaring.
Stel vas aan watter gemeente die persoon behoort /(het) – watter provinsie/ omgewing
Kry die datum en jaartal, dit dien as beginpunt van soektog.
Indien die bronne waarin verlangde inligting voorkom opgeneem is in die argief word dit aan
die navorser beskikbaar gestel vir navorsing.

Die argief ontvang gereeld navrae uit die kerkverband. Volgens statistiek word die meeste navrae
beantwoord uit lidmate-registers en notuleboeke.

ARGIEFBELEID MET BETREKKING TOT NAVORSING
H ANDSKOENE :
Navorsers moet volgens algemene argiefpraktyk handskoene dra met die hantering van dokumente.
Die handskoene sal aan navorsers voorsien word. Dit is katoenhandskoene wat voorkom dat sweet
en mikro-organismes van die hande/ vel op die bladsye beland en beskadig.
N AVORSINGSRUIMTE :
Geen navorser word in die argiefkluis toegelaat om navorsing te doen nie. In die argiefkantoor is
navorsingstasies geskep wat gebruik kan word.
K OSTE :
Geneaologiese navorsers betaal R50.00 per sessie vanaf 9:00 tot 13:00, en R50 vir die tweede sessie
vanaf 14:00 tot 15:30. Let wel, navorsers doen self soektogte, die argivaris en personeel stel slegs
dokumente tot beskikking vir navorsing.

ELEKTRONIESE ARGIVERING
GKSA-Argief, kan nie beskou word as ‘n statiese omgewing nie. Dit bring mee dat aanpassings
noodgedwonge plaasvind as gevolg van veranderinge in tegnologie en ander- velde wat nuwe
uitdagings skep. In die praktyk ervaar die argief degenerasie van papier en ink. Ander metodes van
berging as opsies gebruik en digitale preservering word nou 'n vereiste. Veral belangrik, aangesien
ons beweeg na digitale sisteem om alles digitaal beskikbaar te stel om:
a) ‘n navorsingsvriendelike argief daar te stel;
b) die verweringsproses van dokumente te help bekamp deur dokumente te digitaliseer,
dokumente word dus nie meer per hand hanteer nie.

ROL VAN ELEKTRONIESE INLIGTING: PROBLEEM AREAS
In die lig gesien van die spesifieke probleem waarmee die GKSA argief te kampe het, is dit
noodsaaklik om te kyk na die rol wat elektroniese inligting kan speel in die versameling van inligting
ten einde die doel te bereik en die argief te vestig as navorsings-vriendelik. Die primêre doel van die
argief is beskikbaarstelling van inligting.
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Die intrinsieke waarde van papier kan nooit deur elektroniese inligting vervang word nie en waarde
van die media moet nie teenmekaar afgespeel nie maar eerder gesien word as aanvullend. Elkeen
moet binne sy reg na waarde gebruik word weens die intrensieke en outentieke waarde daarvan.
Volgens, die 29ste uitgawe van die nuusbrief van die argief in Kampen: Adc Etera, Archief- en
Documentatiecentrum van die Gereformeerde Kerken in Nederland, p 7 blyk dit duidelik dat
elektronika reeds in so ‘n mate oorheers dat die digitale dokumente as outentiek aanvaar word.

DIGITALE PRESERVERING
The American Schellengerberg, an archivist with the National Archives and Records Administration,
distinguished between records and archives on the ground of currency, the act of selection and
worthiness for preservation for research purposes. (Modern Archives, University of Chicago Press,
Chicago, 1956, p. 16.) Furthermore his views are: ‘In an electronic environment records could
perhaps be defined as data in the context of activity’

WAT IS DIGITALE PRESERVERING?
Digitale bewaring is die proses van aktiewe bestuur, waardeur ons verseker dat 'n digitale voorwerp
in die toekoms toeganklik sal bly.
Die tydsduur is potensieel baie kort en gegewe die vinnige verandering in tegnologie en stelsels, sal
dit 'n direkte impak op ons hê.
Dit is belangrik om te beplan wat ons met digitale bronne wil bereik, dit is moontlik dat baie van die
tegniese infrastruktuur wat ons gebruik om ons data te skep en te lees, in die toekoms nie meer
beskikbaar of toeganklik mag wees nie.

SAGTEWARE EN SISTEME
Die volgende programme is tans in gebruik vir elektroniese argivering:
 MS Office Professional Plus 2013,
 Acrobat Reader word gebruik om PDF dokumente te lees.
 PDF Omskakelaar: Op die internet is daar verskeie webwerwe beskikbaar om PDFdokumente, na MS Word-dokumente te verander om aan die dokumente te kan werk.
http://www.freepdfconvert.com/pdf-word is ‘n skakel vir ‘n webblad en gee die beste
resultate. PDF-dokumente kan ook na ‘n foto verander word, veral wanneer jy ‘n bladsy wil
invoeg in ‘n ander dokument, die formaat is JPEG, en hierdie http://pdf2jpg.net/ skakel is ‘n
webblad wat goed werk.
 Gimp 2 en Inkscape is foto / digitale restourasie-programme, wat vrylik op die internet
beskikbaar is, hierdie programme voldoen aan al die nodige vereistes vir digitale restourasie,
en kan met Photoshop vergelyk.
 Scribus is ‘n goeie publiserings-program.
 PDF/A is ‘n formaat wat gebruik word vir langtermyn berging PDF Technologies PDF/A
Converter of http://createpdf.neevia.com/pdfconvert/ aanlyn oorskakelaar.
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OOP ARGIVALE INFORMASIE SISTEEM (OAIS)
Bewaring - Beplanning
Beskrywende
Inligting

Databestuur
Toegang

Inneem
LIP

navrae
resultate
bestellings

Argivale Berging
VIP
AIP

AIP
Administrasie

BESTUUR

Die Oop Argivale Informasie Sisteem (OAIS) is ‘n verwysings model vir ‘n argief:
 bestaan uit ‘n organisasie van sisteme
 wat informasie bewaar
 en dit toegangklik maak vir ‘n aangewese gemeenskap.
Hier beskryf ons die OAIS-model, vereistes en hoe dit vloei in die DBBS: -Digitale Bate Bestuur
Sisteme– dit bestaan uit die bestuur van take en besluite rondom die inname, voetnotas,
katalogisering, stoor, herwinning en verspreiding van digitale bates – sluit in rekenaar-sagteware en
hardeware-sisteme wat help in die proses van digitale bate(data)bestuur.
Die OAIS-verwysings model illustreer die funksies en inligtingvloei van toepassing op ‘n digitale
argief, gebou om ‘n veilige langtermyn bewaring van digitale voorwerpe te kan handhaaf.
Die belangrikste funksies van die model hierbo, is:








Inneem – ontvang en verifieer rekords
Argivale Bewaring – verseker berging van rekords
Data Bestuur – verseker bestuur van rekords
Administrasie – bestuur van interne en eksterne verhoudings
Bewaring – bestuur van die rekord se integriteit en sekuriteit oor tyd
Toegang – voorsiening van rekords in databasis

Daar is drie verskillende inligtingspakkette in die OAIS-model, naamlik:
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VERBRUIKER

VERVAARDIGER

Beskrywende
Inligting





LIP – Lewerings Inligtings Pakket, wat die inligting van die vervaardiger na die argief stuur
AIP – Argief Inligtings Pakket, is die inligting wat gestoor word in die argief
VIP – Verspreiding Inligtings Pakket, is die inligting wat gestuur word na die verbruiker op
versoek

'n Inligtingspakket sluit die volgende voorwerpe in:






Inhoud-inligting: dit sluit die data voorwerp en sy verteenwoordigende inligting in;
Bewaring: Beskrywing inligting - bevat inligting wat nodig is om sy geaffilieerde inhoud
inligting te bewaar, soos inligting oor die item se herkoms, unieke identifiseerders,
oordraagbare digitale data of ander verifikasie data, ensovoorts;
Verpakking-inligting: hou die komponente van die inligtingspakket saam;
Beskrywende inligting: metadata oor die voorwerp wat toelaat dat die voorwerp opgespoor
kan word op 'n latere tyd met behulp van die Argief se soektog of herwinningsfunksies.

FORMAAT VIR DIGITALE ONWIKKELDE DOKUMENTE
Digitale ontwikkelde dokumente is veronderstel om ŉ spiëelbeeld van die oorspronklike te wees,
d.w.s die oorspronklike kwaliteit, inhoud in lettertipe bly behoue.
Met die oog op bewaringsmetode soos digitalisering word ‘n aantal formate bespreek waarin data
omgeskakel word van sy oorspronklike tot digitale beeld in bv. sagtewareprogram soos PDF
(Portable Document Formaat). Programme ontwikkel vinnig met die gevolg dat leesbaarheid en die
outentieke beeld van data na verloop van tyd nie seker en toeganklik is nie.
Selfs vir dokumente en lêers wat digitaal gemaak is, is PDF ‘n uitstekende keuse vir langer-termyn
argivering betreffende en die voordeel wat eenvormigheid, soektogte en koste effektiwiteit
meebring.
W AT IS PDF?
PDF (Portable Document Format) is ‘n lêerformaat wat die oorspronklike dokument, die kwaliteit
van dokument behou in dieselfde lettertipe in elektroniese beeld omskep.
Adobe se Draagbare Dokument Formaat (Portable Document Format – PDF) is ‘n gewilde manier om
dokumente te deel, veral by dokumente wat omgeskakel is vir druk. PDF lêers – wanneer dit
behoorlik voorberei is – is ‘n uitstekende argieflêer tipe. Die mees algemeenste maniere om ‘n PDF
lêer te skep, is met die gebruik van programme soos Acrobat Professional, Microsoft Word, Excell,
Powerpoint.
W AT IS PDF/A:
PDF/A is 'n ISO-standaard wat vir die langertermyn bewaring van dokumente en lêers bedoel is.
Anders as basiese PDF lêers, sluit PDF/A profiele font en kleur-inligting in die dokument in, ten einde
te verseker dat die dokument presies weergegee kan word in die toekoms, soos hy oorspronklik
geskep is. Die PDF/A-standaard is geskep om probleme wat geskep is, deur die stoor van inligting in
'n elektroniese formaat, aan te spreek. ISO 19005-1 is 'n aanvanklike poging om in die gebruiker se
langtermynstoorbehoeftes vir elektroniese dokumente, te voorsien.
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OORSIG VAN ONTWIKKELING EN OMSKAKELINGSPROSESSE
Hier volg ‘n basiese model om die skepping en berging van digitale dokumente te verduidelik:

Windows & Gasheer
Programme
PDF/A bekragtiger

PDF na PDF/A
omskakelaar

Beeld na PDF
omskakelaar

PDF vervaardiger

Skakel Lêers om na PDF/A

Voeg digitale
handtekening in
PDF/A handtekening
PDF/A kyker

Ruil van dokumente

PDF/A drukker

OMSKAKELING VAN DIGITALE BRONNE NA -PDF/A
Langtermyn-argivering van digitale data na PDF/A bied groot voordele:
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Toestel onafhanklikheid - Elektroniese inligting kan gelewer word sonder inagneming van
sagteware of hardeware platforms.
Self-vervatbaar - Alle inligting wat nodig is om 'n PDF/A te lewer is vervat in die lêer self.
Self-Dokumentasie - Dit maak voorsiening vir verskillende tipes van metadata wat binne die
PDF/A lêers ingesit word.
Onbelemmerd - Daar kan geen veranderings aan die dokument gemaak word nadat hy as
PDF/A geberg is, en geteken is nie. Toegangsbeheer moet buite lêerformaat gedoen word.




Beskikbaarheid - PDF/A is gebaseer op 'n gesaghebbende spesifikasie vir elektroniese
dokumente en lêers, wat ook in die openbaar beskikbaar is.
Goedkeuring - PDF's het wydverspreide gebruikers voordele, wat voorsiening maak vir
langertermyn-bewaring.

Hierdie voordele behels ook 'n ekonomiese voordeel wat nie onderskat moet word nie.
Natuurlik, in vergelyking met die formate, om argivering in PDF/A te doen, is daar ook ‘n paar
nadele:





die verlies van interaktiwiteit of die ingeboude "funksies" van die oorspronklike formaat.
MS-Excel moet gebruik word as 'n voorbeeld hier. MS-Excel bied berekening formules vir die
inhoud en dit word tydens die omskakeling verloor. Daarom, vir hierdie formate, maak dit
altyd sin om ook die oorspronklike dokument te argiveer en dan die geargiveerde dokument
in PDF/A te gebruik as 'n variasie om op terug te val.
Met "interaktiewe" lêers, kan die tyd vir argivering so gekies word dat daar skaars 'n
behoefte vir verdere veranderinge is (Dokument Lewensiklus Besstuur). In sekere formate
(byvoorbeeld, e-posse), moet die oorspronklike dokument geberg word as gevolg van
nakomings redes.

Die maklikste manier om PDF/A uit eie strukture soos CAD-tekeninge, ensovoorts te skep, is ‘n
doeltreffende drukkerdrywer, ook bekend as PDF Produseerder, PDF skepper of PDF Omskakelaar
(byvoorbeeld, Adobe Distiller ens) te gebruik. Hierdie “ompad” via ‘n drukker drywer is slegs nodig
wanneer ‘n program nie ‘n bergfunkie na PDF het nie. Office-dokumente kan geberg word as ‘n PDF
dokument, maar moet nog steeds vanaf PDF na PDF/A omgeskakel word.
Beelde kan in Paint as JPEG geberg word en so oorgedra word na PDF en dan PDF/A. Daar is baie
programme vryllik op die internet beskikbaar om dokumente na PDF om te skakel. Terselfdertyd, is
daar ook baie programme wat PDF dokumente na PDF/A kan omskakel, en ook vrylik beskikbaar is
op die internet.

DIE GKSA ARGIEF
Die Argief is ‘n “versamel of bewaarplek van registers, dokumente en geskrifte i.v.m. ‘n straat, dorp,
vereniging, onderneming, ens. “Iets in die argief bewaar vir die nageslag” – HAT 2007. ³Die argief
vorm die ‘geheue’ van die instansie waarin vasgelê is wat gedoen is en hoe dit gedoen is.
Die publiek besef nie altyd wat 'n argief behels en wat die inhoud daarvan is nie. Dit is opvallend dat
'n heelwat groter persentasie van die publiek 'n begrip het van 'n museum se opset en inhoud as wat
die geval met 'n argief is.
Faktore wat in ag geneem word by bewaring van argiewe en museumsitems is temperatuur,
humiditeit, ligvlakke, lugsirkulasie, peste en plae. Klimaatkontrole word toegepas by die GKSAArgief. Die nodige apparate soos ontvogtigingsmasjiene en lugversorging is geïnstalleer om
deurentyd toestande in die argief te monitor en beheer.
Die GKSA-Argief beywer hom nie alleen vir die uitdra van die bewaringsgedagte nie maar, natuurlik
ook vir die insameling en bewaring van dokumenteversamelings en het beslis reg tot voortbestaan.
Die mense en behoefte is daar; die dokumente is legio; ons moet die klem net meer op
argiefbewustheid en bewaarsin laat val. Elke dokument wat ontsluit is het argivale waarde.
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