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ARTIKEL 1:  NAAM: 

Papegaaitelersvereniging van Suidelike Afrika.  Hierna  “PVSA”. 

ARTIKEL 2:  DOELSTELLING: 

Die doelstellings van die “PVSA” is om: 

2.1 Die regte van lede te beskerm om (a) papegaaie aan te hou, (b) papegaaie te teel 
en (c) met papegaaie handel te dryf.Hierna genoem “die papegaaibedryf”; 

2.2 Die papegaaibedryf, in samewerking met ander organisasies met dieselfde 
oogmerke, te bevorder; 

2.3 ŉ Doeltreffende organisasie op plaaslike en nasionale vlak op die been te bring en 
in stand te hou deur middel van klub lede en direk geaffilieërde lede. 

2.4 Die lede en geaffilieerde klubs en organisasies ingelig te hou oor verwikkelinge op 
nasionale en internasionale vlak wat die papegaaibedryf raak; 

2.5 Leiding te gee oor die versorging, huisvesting, teel, handel en gedrag van 
papegaaie; 

2.6 Die bewaring en aanteel van bedreigde papegaaisoorte te bevorder; 
2.7 Op nasionale en internasionale vlak te skakel met instansies wat die regte van die 

lede kan beïnvloed en toe te sien dat die lede se regte beskerm word.; 

2.8 

ARTIKEL 3:  REGSPERSOONLIKHEID EN BEVOEGDHEDE 

3.1 Regspersoon 

Die PVSA is ŉ regspersoon wat die draer van regte en verpligtinge kan wees en 
regsgedinge kan instel en verdedig 

3.2 Organisasie sonder winsbejag. 



Die PVSA is ŉ organisasie sonder winsbejag. 

3.3 Bevoegdhede van die PVSA 

Die PVSA het die bevoegdheid om: 
(a) Roerende en nie-roerende bates te besit en in belang van die PVSA en sy 

lede daarmee te handel; 
(b) Fondse te genereer, te belê en te bestee; 
(c) Bankrekenings te open en te beheer  
(d) Lenings aan te gaan; 
(e) Sekuriteite en waarborge te verskaf; 
(f) As arbiter op te tree in geskille tussen lede en klubs; 
(g) Ledegeld en heffings te bepaal en van lede en klubs in te vorder; 
(h) Personeel en kundiges aan te stel en te vergoed vir hul dienste vir die doel 

en tydperk wat die PVSA mag bepaal; 
(i) Enige optrede te neem om sy doelwitte te verwesentlik  
(j) Sy magte en pligte aan sy Uitvoerende- of Aksie komitee te delegeer. 
(k) Dissiplinêre stappe te neem teen ŉ lid of ‘n klub wat die gedragskode 

oortree - of op enige wyse die goeie naam van die PVSA of die 
papegaaibedryf skaad. 

ARTIKEL 4:  STRUKTUUR EN LIDMAATSKAP 

4.1 Die Algemene Jaarvergadering van die PVSA 

4.1.1 Samestelling 

Die Algemene Jaarvergadering word saamgestel uit stemgeregtigde 
afgevaardigdes van die geaffilieerde klubs, lede  en die dienende 
Uitvoerende Komitee en nie-stemgeregtigde persone soos hierna 
uiteengesit: 

(a) Stemgeregtigde afgevaardigdes van geaffilieerde klubs: 
(i) Buitelede mag nie in berekening gebring word om stemgeregtigde 

afgevaardigdes na die Algemene Jaarvergadering aan te wys nie. 
(ii) Indien die klub uit 5 tot 10 lede bestaan: die voorsitter en die 

sekretaris van die klub of hulle sekundi 
(iii) Indien die klub uit meer as 10 lede bestaan: die voorsitter en die 

sekretaris van die klub plus een bykomende afgevaardigde vir elke 
tien of gedeelte van tien klublede bo die eerste tien of hulle 
sekundi.   



(b) Die Uitvoerende Komitee: 

Elke lid van die UK is ŉ afgevaardigde na die Algemene Jaarvergadering 
van die PVSA met volle stemreg. 

(c) Geaffilieerde lede: 
Elke geaffilieerde lid mag die Algemene Jaarvergadering bywoon en alle 
teenwoordige geaffilieerde lede saam, wys tydens die Algemene 
Jaarvergadering, self stemgeregtigdes vir die duur van die Algemene 
Jaarvergadering aan op dieselfde basis as die klubs (Artikel 4.1.1 (a) (ii) 
en (iii) 

(d) Enige ingeskrewe lid van die PVSA mag die Algemene Jaarvergadering 
bywoon sonder stemreg.  

4.1.2 Gesag van die Algemene Jaarvergadering van die PVSA 

Die Algemene Jaarvergadering skep strukture van die PVSA en die UK 
bestuur die besigheid van die PVSA. 
Die Algemene Jaarvergadering is die hoogste gesag van die PVSA 

4.1.3 Frekwensie en plek van die Algemene Jaarvergaderings 

Die Algemene Jaarvergadering word jaarliks gehou.  Die UK is 
verantwoordelik vir die reëlings, datum, tyd en plek van die Algemene 
Jaarvergadering. 

4.1.4 Verkiesing van Uitvoerende Komitee (UK) 

(a) Die Algemene Jaarvergadering wys die UK teen die einde van die 
Algemene Jaarvergadering aan. 

(b) Nominasie voorstelle moet skriftelik op die voorgestelde vorm 
minstens drie weke voor die Algemene Jaarvergadering ingehandig 
word en moet deur die genomineerde en die voorsteller 
onderteken wees. 

(c) Die UK wys self sy ampsdraers aan wat  sal bestaan uit ŉ 
Voorsitter, Ondervoorsitter plus een addisionele lid. 

4.2 Uitvoerende Komitee (UK) 

4.2.1 Vergaderings van die UK 
Die UK vergader minstens drie keer per jaar op ŉ datum, tyd en plek wat 
die UK bepaal.  Die voorsitter is verplig om ŉ spesiale UK-vergadering te 
belê indien hy skriftelik daartoe deur minstens drie UK lede versoek 
word.  Die teenwoordige lede vorm altyd ŉ kworum. 



Indien ŉ UK lid afwesig was by twee agtereenvolgende vergaderings 
sonder ŉ aanvaarbare verskoning sal hy of sy outomaties nie meer ŉ lid 
van die UK wees nie. 

4.2.2 Magte en pligte van die UK is om: 

(a) Die doelwitte van die PVSA te verwesentlik; 
(b) Die besluite van die Algemene Jaarvergadering uit te voer; 
(c) Ampsdraers en personeel aan te stel  
(d) Die finansies te genereer en te bestee in terme van die begroting  
(e) ‘n Begroting jaarliks op die eerste vergadering van die kalender 

jaar goed te keur. 
(f) Die begroting, wanneer noodsaaklik, te wysig; 
(g) Doen die beplanning van die PVSA se werksaamhede  
(h) Skriftelik aan elke lid van die UK wat twee agtereenvolgende 

vergaderings sonder aanvaarde verskoning afwesig is, kennis te 
gee dat hy nie meer lid van die Uitvoerende Komitee is nie; 

(i) Enige vakature op die komitee te vul; Die persoon wat aangestel 
word sal die termyn van die UK lid wat hy of sy vervang uitdien. 

(j) Subkomitees uit sy geledere aan te wys om bepaalde en 
omskrewe take namens hom te verrig, met dien verstande dat 
elk van hierdie subkomitees skriftelik van sy werksaamhede aan 
die UK verslag doen; 

(k) Kundige persone te koöpteer vir die doel en duur wat die UK mag 
bepaal; Die tydperk mag egter nie een jaar oorskry nie 

(l) Personeel aan te stel en te vergoed, enige UK lid kan ook, binne 
die begroting, vergoed word vir dienste gelewer; 

(m) Op die laaste vergadering van elke kalenderjaar die AK lede te 
verkies asook ŉ bevoegde persoon aan te wys om die PVSA se 
boeke te oudit, hierna genoem die ouditeur, die finansiële 
jaareinde val saam met die kalenderjaar; 

(n) Op die derde kwartaalvergadering van elke jaar die geouditeurde 
state te behandel; 

(o) Te bepaal wie die bankiers van die PVSA is; 
(p) 
(q) ‘n Spesiale Algemene Vergadering, wanneer noodsaaklik, byeen 

te roep; 
(r) 

4.2.3 Ampstermyn van UK lede 

Die ampstermyn van UK lede is vier jaar en met elke Algemene 
Jaarvergadering word twee UK lede verkies. 



4.2.4 Herkiesbaarheid van ampsdraer 

Alle ampsdraers is herkiesbaar. Die voorsitter mag slegs vir 7 
aaneenlopende jaar voorsitter wees. 

4.3 Die Aksiekomitee (AK) 

(a) Bestaan uit die Voorsitter en Ondervoorsitter. 
(b) Hanteer sake van spoedeisende aard namens die UK vir sovêr dit strook 

met die konstitusie, beleid, beplanning en begroting van die PVSA en sy 
UK; 

(c) Rapporteer skriftelike enige optredes wat volgens Artikel 4.3 (b) geneem 
is aan die UK by die eersvolgende vergadering van die UK. 

4.4 Die Voorsitter 

(a) Is die hoof uitvoerende  beampte van die PVSA, die UK en die AK.  
(b) Is die woordvoerder van die PVSA en die UK; 
(c) Tree as voorsitter van alle vergaderings van die PVSA , die UK en die AK 

op; 
(d) Het op alle vergaderings ŉ gewone en, in die geval van staking van 

stemme, ook ŉ beslissende stem; 
(e) Onderteken alle amptelike dokumente namens die PVSA; 
(f) Doen skriftelik verslag aan die Algemene Jaarvergadering van die PVSA 

oor die werksaamhede van die UK en AK 

4.5 Die ondervoorsitter: 

(a) Neem die plek en verantwoordelikhede van die voorsitter oor wanneer 
laasgenoemde nie teenwoordig is nie; 

(b) Onderteken dokumente namens die PVSA indien die voorsitter nie 
beskikbaar is nie; 

4.6 Die kantoorbestuurder(s) 

(a) Is die administratiewe beampte(s) van die PVSA en moet alle pligte uitvoer wat 
die AK aan hulle gee. 

(b) Is verandwoordelik vir alle reëlings en vergaderings; 
(c) Stel kennisgewings van vergaderings, sakelyste, notules, verslae, memoranda en 

voorleggings namens die PVSA, UK en AK op en besorg dit minstens twee weke 
voor die aanvang van die geleentheid by elke lid; 

(d) Is die skakelbeampte(s) van die PVSA,  
(e) Behartig alle amptelike korrespondensie namens die  
(f) Gee uitvoering aan die beplanning van die UK; 
(g) Is verandwoordelik vir boekhouding;  



(h) Stel jaarliks ŉ begroting op en lê dit voor aan die UK op die eerste vergadering van 
die kalenderjaar vir goedkeuring; 

(i) Hou ŉ inventaris van alle bates 
j) Lê jaarliks teen die einde van Desember  alle boeke, dokumente en inventarisse

aan die ouditeur  voor vir oudit  :
k) Stuur ŉ betalingsaanvraag maandeliks deur na die voorsitter vir betaling.
l) By afstanddoening van die amp, om watter rede ookal, word alle boeke en

bewysstukke en inventarisse in teenwoordigheid van die voorsitter en nog ŉ
bestuurslid verseël vir oorhandiging aan ouditeur om dit na te gaan

4.7 Klubs van die PVSA: 

4.7.1 ŉ Klub bestaan uit minstens vyf lede. 

4.7.2 Klublede en buitelede: 
(a) ŉ Persoon kan by ŉ klub van sy keuse aansluit as ŉ klublid. 
(b) ŉ Persoon mag by soveel klubs as wat hy wil ‘n buitelid wees, 

met dien verstande dat hy reeds ŉ klublid van ŉ ander klub is. 

4.7.3 Ledegeld van die PVSA 

(a) Klubs vorder ledegeld vir die PVSA by sy klublede in, maar nie by 
buitelede nie. 

(b) Hierdie ledegeld van die PVSA word voor einde van Mei van elke 
jaar vir alle klublede aan die PVSA se Kantoorbestuurder 
oorbetaal, vergesel van ŉ naam- en adreslys van klublede. 

(c) Lede wat gedurende die eerste ses maande van ŉ finansiële jaar 
by ŉ klub aansluit, se ledegeld is vir ŉ volle jaar aan die PVSA 
verskuldig. Lede wat na 30 Junie aansluit betaal slegs 50% van die 
ledegeld maar die volle toetree bedrag.  Hierdie ledegelde van die 
PVSA word dadelik aan die Kantoorbestuurder van die PVSA deur 
die klub oorbetaal, vergesel van ŉ naam- en adreslys van die nuwe 
lede. 

4.7.4 Ampsdraers van klubs: 

Klubs wys hul eie ampsdraers aan, maar moet ten minste  bestaan uit ‘n 
voorsitter en sekretaris. 

4.7.5 Klubs moet ‘n aanvaarbare konstitusie hê, ‘n afskrif waarvan by die PVSA 
ingedien moet word 

4.8 Lede 



4.8.1 Enige persoon wat aan die volgende vereistes voldoen mag ‘n klublid 
van die PVSA wees: 
(a) ŉ Persoon wat die doelwitte en gedragskode van die PVSA 

onderskryf; 
(b) Wat ‘n ingeskrewe lid van ‘n geaffilieerde klub van die PVSA is 

en ; 
(c) Wat sy geldelike verpligtinge ten opsigte van lidmaatskap van 

die PVSA vir die betrokke jaar nagekom het 

4.8.1.2 Persone wat nie klublede is nie kan toegelaat word om lid van die 
PVSA te word mits hulle voldoen aan 4.8.1(a) en (c) en sodanige 
voorwaardes wat die UK mag bepaal.  So ŉ lid staan bekend as ŉ 
geaffilieerde lid.  

4.8.1.3 Die UK mag lewenslange of erelidmaatskap, in verdienstelike gevalle 
toeken. 

4.8.1.4 Beëindiging van lidmaatskap: 
Lidmaatskap van enige lid kan summier deur die UK beëindig word 
indien so ŉ lid na ŉ ondersoek, waartydens die beweerde oortreder 
die geleentheid gekry het om sy/haar saak te stel, bevind dat een of 
meer van die volgende oortree het : 
(a) Skuldig bevind is aan ŉ kriminele oortreding wat ook strydig is 

met die doel en strewe van die PVSA en sy klubs; 
(b) Die doel, strewe en goeie naam van die PVSA en klubs op enige 

wyse geskaad het  ; 
(c) Tot nadeel van die PVSA of klubs opgetree of gehandel het of 

ander persone aangesê of aangemoedig het om aldus op te 
tree of te handel of sulke optrede goedgekeur het; 

(d) Die gedragskode  herhaaldelik oortree het.  
4.8.1.5 Persone wie se lidmaatskap op hierdie wyse beëindig is, na verloop 

van drie jaar om hertoelating as lid aansoek doen. 
4.8.1.6 Lede wat in gebreke bly om ledegeld te betaal, verbeur lidmaatskap 

en moet opnuut om lidmaatskap aansoek doen en weer ŉ 
toetreefooi betaal. 

4.8.1.7 Beperking van finansiële aanspreeklikheid van lede: 
Elke lid van die PVSA se finansiële aanspreeklikheid is tot die betaling 
van sy ledegeld beperk. 

ARTIKEL 5:  VERGADERINGS 



Die onderstaande bepalings is op die Algemene Jaarvergadering en elke vergadering van 
die UK en AK van toepassing: 

5.1 Kworum 

Die kworum is die lede aanwesig na behoorlike kennisgewing aan elke lid. 

5.2 Kennisgewings 

Die Kantoorbestuurder(s) gee elke klub en betrokke lede 3 maande  skriftelik 
kennis van die Algemene Jaarvergadering en Spesiale Algemene Jaarvergadering. 
Kennis van die UK en AK vergaderings is 7 dae aan die betrokke lede. 

5.3 Stemming 

5.3.1 Stemming oor persone geskied per stembrief. 
5.3.2 Stemming oor sake geskied by wyse van opsteek van hande, of wanneer 

so versoek ook per stembrief. 

5.4 Beskrywingspunte vir die Algemene Jaarvergadering 

5.4.1 Beskrywingspunte vir die Algemene Jaarvergadering word ten minste 3 
maande voor die vergadering skriftelik by die Kantoorbestuurder(s) 
ingedien word en moet motifeer  word. 

5.4.2 Die UK kan die formaat van die algemene jaarvergadering bepaal   
5.4.3 Die finansiële state van die PVSA word by die algemene jaarvergadering 

bespreek en goedgekeur. 

5.5 Wysigings aan hierdie Konstitusie 

5.5.1 Voorstelle vir wysigings van  die konstitusie word net soos 
beskrywingspunte vir die Algemene Jaarvergadering hanteer en moet 
voldoen aan die bepalings van Artikel 5.4.1. 

5.5.2 Die kantoorbestuurder gee skriftelik aan klubs en geaffilieerde lede 
kennis van voorgestelde wysiging aan die konstitusie, soos in Artikel 5.2 
bepaal. 

5.5.3 Elke wysiging aan die konstitusie word op die Algemene Jaarvergadering 
bespreek  en vereis minstens ŉ twee derde meerderheid van  stemme  

ARTIKEL 6:  KOMMUNIKASIE 

6.1 Die PVSA kommunikeer deur die Fokus, webblad asook elektroniese media 



ARTIKEL 7:  ONTBINDING 

Slegs  ŉ   behoorlike   gekonstitueerde   Algemene   Jaarvergadering   of   spesiale 
Algemene  vergadering kan met ŉ twee derde meerderheid besluit om die PVSA van 
Suidelike Afrika te ontbind en bates oordra aan organisasie(s) met soortgelyke 
doelstellings as die van die PVSA. 

VOORSITTER 
Ben Minnaar 


