
 

 

  



Graad 11: 

Hoe om ‘n onderneming te begin: 

o Dit is ‘n baie eenvoudig onderwerp wat maklike punte is tydens ‘n 

toets of eksamen. 

o Die onderwerp handel hoofsaakliks oor wat mens kort om ‘n 

onderneming te begin, maniere om fondse te verkry, asook watter 

tiepe fondse mens kry. 

o Ek hoop julle het deur die vraestel gewerk. Die memorandum is 

beskikbaar op ec exams maar ek sal dit ook vir julle aanstuur op ons 

groep. 

o Sterkte met die week, ek hoop om julle binnekort weer te sien. 

  



 

 

 

 

 

 

1. HOE OM 'N ONDERNEMING TE BEGIN 
 Om die eienaar van jou eie onderneming te wees, is baie vervullend. 

 Entrepreneurs kan sien hoe hulle ondernemings groei en ontwikkel. 

 Die eienaars van die ondernemings maak ‘n groot bydrae tot die ekonomie omdat hulle nuwe 

werksgeleenthede skep. 

 ‘n Entrepreneur kort drie dinge om ‘n onderneming te stig: 

» ‘n Baie goeie plan.  Die plan vir die onderneming word ‘n sakeplan genoem. 

» Entrepreneuriese eienskappe, soos byvoorbeeld die gewilligheid om risiko’s te neem. 

» Befondsing (geld) in die vorm van eie kapitaal of geleende kapitaal.  Dit is nie maklik om 

kapitaal by finansiële instellings te leen nie.  Banke is versigtig om vir nuwe 

ondernemings geld te leen want ondenemings wat nie die mas opkom nie, kan nie skuld 

terug betaal nie. 

 As ‘n entrepreneur befondsing en ‘n goeie plan het, moet hy/sy besluit of hy/sy ‘n nuwe 

onderneming gaan stig en of hy/sy ‘n bestaande onderneming gaan koop. 

 Die voordele daarvan om te belê in ‘n bestaande onderneming is dat die entrepreneur die 

geleentheid het om die onderneming se finansiële state, sterkpunte en swakpunte te ontleed. 

 Bestaande ondernemings is gewoonlik baie duur. 

 Die alternatief is om ‘n splinternuwe onderneming te stig. 

 Nuwe ondernemings vereis dat sekere formaliteite (soos die bespreking van ‘n naam, indiening van 

die Akte van Oprigting en betaling van voorgeskrewe gelde) nagekom word, voordat daar handel 

gedryf kan word. 

 

 Wanneer die besigheid begin word, moet die entrepreneur die volgende dinge in ag neem: 

 Die grootte van die besigheid, aanvanklik en potensieel 

 Die opleiding wat personeel moet kry 

 Die kultuur, waardes en etiek van die besigheid 

 Die benadering tot kliëntediens 

 Die risiko’s wat so ‘n besigheid kan inhou en die moontlike veranderinge wat nodig sal wees 

 Die mark-omgewing, veral bedryfsiklusse asook politieke en wêreldwye veranderinge 

 Die feit dat marknavorsing deurentyd nodig sal wees 

 

 

 

 

 

1.1 Insameling van fondse 

Hoe om ‘n onderneming te 

begin 



 Die geld wat nodig is om ‘n onderneming te stig, staan bekend as fondse of kapitaal. 

 

 Daar is verskillende tipes fondse, byvoorbeeld: 

 

1.1.1 Ekwiteit 
 Ekwiteit verwys na die geld wat ‘n eienaar self bydra tot ‘n onderneming.  Ekwiteit in ‘n 

maatskappy verwys na die sekuriteite van die maatskappy. 

 Sekuriteite is aandele en skuldbriewe van maatskappye.  

 Onthou – maatskappye behoort aan aandeelhouers.  Aandeelhouers koop aandele in ‘n 

maatskappy. Aandelebeleggings is riskant, omdat opbrengste nie gewaarborg kan word nie.  Dit 

is hoekom ekwiteit ook soms bekend staan as risikokapitaal.  Ekwiteit word nie aan 

ondernemingseienaars terugbetaal nie; eienaars verdien dividend op hulle belegging.  In 

rekeningkunde sê ons:  Ekwiteit = Bates – Laste. 

 

1.1.2 Lenings en skuld 
 Lenings verwys na geld wat by finansiële instellings soos banke geleen word. 

 Lenings word met rente terugbetaal 

 Die voorwaardes van die leningsooreenkoms, bv. die termyn van die lening en die rentekoers, 

word deur die finansiële instellings bepaal. 

 Lenings veroorsaak skuld. 

 

1.1.3 Kapitaal  
 Kapitaal verwys na die geld wat eienaars moet bydra om ’n onderneming te begin. 

 Ons kan onderskei tussen eie kapitaal en geleende kapitaal. 

 Eie kapitaal word deur die eienaar self bygedra en sluit ekwiteit in.  

 Geleende kapitaal verwys na kapitaal wat met rente terugbetaal moet word. 

 

 

1.1.4 Ander bronne van kapitaal 
 Ander bronne van kapitaal sluit in: 

 



 

 

 

Oortrokke rekening/ 
Oortrekking 

 
» ‘n Onderneming (of individu) reël met die bank om meer geld uit die 

rekening te trek as wat daar in die rekening is. 
» Hoë rentekoerse kan op ‘n oortrekking/oortrokke rekening gehef word. 

 

Verskafferskrediet/ 
Handelskrediet 

 
» ‘n Verskaffer gee toestemmings dat betaling op ‘n latere stadium kan 

plaasvind. 
 

Huurooreenkoms 

 
» ‘n Onderneming kan duur toerusting huur, eerder as om dit te koop. Die 

toerusting word nie die huurder se eiendom nie.  Die huurder betaal 
(gewoonlik) ‘n maandelikse bedrag vir die gebruik van die toerusting. 
 

 
Faktorering van skuld 
 

 
» ‘n Onderneming verkoop sy skuld aan ‘n ander onderneming teen korting. 

 
Staatsubsidies 

 
» Dit is bedrae geld wat deur die staat aan ‘n spesifieke projek of besigheid 

in ‘n sekere gebied gegee word.  
» Hierdie subsidies word gewoonlik aan mense gegee wat andersins sou 

sukkel om befondsing te kry, of aan besighede in gebiede waar  
» ontwikkeling nodig is.  

 

Waagkapitaal 

 
» Dit word deur ‘n belegger of ondernemings voorsien om ‘n  nuwe 

onderneming te begin of ‘n bestaande onderneming uit te brei, in ruil vir 
‘n aandeel in die nuwe of uitgebreide onderneming.  
 


