
 

 

"Wees finansieel vaardig" 

Artikel reeks aangebied deur: Desmond Hudson 

Money Talks Sweetheart! 

"Rek jou geld ... om jou maand te pas." 

Kontak: info@moneytalkssweetheart.com  

 
"Word jou graan in die kis gestoor … of in silo's?" 

 

 
 

Hierdie titel stel die volgende vrae:  

1. Het jy 'n finansiële plan? en   

2. Watter strategie/struktuur (indien enige) het jy vir jou plan? om vir jou finansiële toekoms 

te voorsien?”  

 

Die kwessie is nie of jy "die korrekte en perfekte plan" het nie, maar dat jy inderdaad 'n plan het. Die 

idee van 'n "perfekte" plan is 'n illusie, maar om 'n "goeie plan" te hê is haalbaar. Alle planne en 

strategieë vereis aanpassing langs die pad, bloot omdat ons NIE al die dinge WEET wat voorlê nie en 

hoe dit ons lewens en planne sal beïnvloed nie. Dit is belangrik dat die gesegde lui "diegene wat nie 

beplan nie, beplan om te misluk!"  

 

Persone van 50 jaar en ouer sal heel waarskynlik in een van die volgende 3 hoofgroepe val:  

 

• Werk Voltyds - ontvang 'n salaris of inkomste uit besigheid ens.  

• Semi-afgetree – Werk steeds maar ontvang inkomste van werkgewer en/of inkomste van 

pensioen, lewende annuïteit1 en/of beleggingsinkomste.  

• Ten volle afgetree – Inkomste uit aftree befondsingsbronne, beleggings en “ander bronne” 

Weens ruimte beperkings sal slegs die strategie vir eerste groep bespreek word. 

 

Dit is duidelik dat die ander twee groepe gewysigde weergawes van die strategieë wat vir die eerste 

groep voorgestel is, sal inkorporeer. Die konsep bly dieselfde - die detail verander - deel dit graag op 

versoek.  

 

Die BORS-konsep  

Baie mense werk vanuit een rekening omdat dit maklik is om te bedryf en te bestuur. Wat egter 

dikwels gebeur, is dat die geld aan die begin van die maand invloei en teen die datum van die 

volgende betaal tjek is daar nie veel oor nie. ’n Ander gesegde sê: “Ons leef wat ons verdien.” 

Dikwels is daar geen reserwe om onvoorsiene gebeure te hanteer nie. Dit is nogal moeilik om tred te 

hou met alles as al die geld in een rekening gehou word.  
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Die SILO-konsep  

Hierdie konsep sluit die strategie in dat geld in verskeie kompartemente/silo's toegewys moet word 

om aan verskillende behoeftes en doelwitte te voldoen wat kan voorkom:  

• maandeliks,  

• jaarliks of  

• ad hoc.  

 

Kommentators stel voor om drie silo's te gebruik om ons finansies te organiseer, sal ons help om ons 

finansiële behoeftes en doelwitte, wat baie van mekaar kan verskil, te beplan en bestuur, soos geld 

om 'n opgeblaasde geiser reg te maak in vergelyking met geld vir 'n jaarlikse vakansie. Die geld wat 

in hierdie "silo's" gehou word, moet heeltemal apart gehou word van die rekening waar jy jou 

inkomste ontvang en uitgawes betaal, dit wil sê, "die kis onder jou bed". Daar kan na hulle verwys 

word as jou:  

A. Kort-,  

B. Medium- en  

C. Langtermyn doelwitte/-behoeftes.  

 

SILO C - Langtermyn – of “Aftree plan fonds”  

 

• Terwyl 'n persoon in diens is of jou eie besigheid bestuur, moet jy beplan om 'n minimum 

van 10% van jou bruto inkomste2 in hierdie silo weg te sit, dit behoort meer te wees.  

• Die geld in hierdie silo moet in een of ander vorm van aftree befondsing belê word, wat die 

volgende insluit: Uittree-annuïteite3, Pensioenfonds, Beleggings4, Eiendomsbeleggings. (Let 

wel: die betaling van die verband op jou huis waar jy woon, moet uitgesluit word, want as jy 

nie 'n eiendom besit nie sou jy huur vir verblyf moes betaal, so beskou dit as huur. Wanneer 

jy dit eendag verkoop sal jy nodig hê koop óf iets anders om te lewe óf belê die opbrengs om 

vir jou verblyf te betaal)  

• Hierdie geld raak jy nie aan nie, behalwe om jou beleggingsportefeulje te herbalanseer 5 . 

• Belê in “groeibates” wat by jou risikoprofiel 7 pas.  

• Kritiese faktor: Hou die groei van jou beleggings (en FOOIE8) in hierdie voertuie baie 

noukeurig dop om te verseker dat hulle ten minste bo inflasie en ander sleutel aanwysers 

groei9.  

 

Silo A – Korttermyn of “Noodfonds”10  

 

• In hierdie silo moet jy nie minder nie as 'n minimum van R500 per maand (moet meer 

wees) belê en die geld in 'n “naby kontant” 11 rentedraende fasiliteit hê, ten einde om te betaal vir 

“onaangename finansiële verrassings”.   

• Ons het almal lank genoeg gelewe om te weet wat dit is: o Mediese uitgawes en 

Bybetalings 12 , o Jaarlikse fooie van een of ander aard o Huis- en Motorherstelwerk, Onderhoud en 

o Noodgevalle soos om jou werk te verloor of om afgelê te word en gevolglik met geen inkomste 

stroom, en o die lys gaan aan.   

• Baie kommentators stel voor dat jy ten minste 6 maande “dekking” het om jouself 

finansieel deur enige van hierdie “onvoorsiene onaangename verrassings” te dra.  

• My voorstel sou wees:  

o hersien jou maandelikse begroting13 om jou maandelikse uitgawe bedrag te 

bepaal,  



o bereken dan die bedrag wat nodig is om jouself vir nie minder nie as 3 maande te 

“dek” (meer as jy kan)  

o verdeel daardie bedrag daarna deur 24 maande, daardie antwoord sal jou voorsien 

van die maandelikse bedrag wat jy in Silo A moet belê.   

o Onthou, dit is bo en behalwe die min. 10% in jou aftreefonds. o Voorbeeld: R24000 

Uitgawes X 3 maande = R72000 gedeel deur 24 = R3000 pm  

 

Silo B – Medium Termyn of “Nice to have’s Fund”  

• In hierdie silo is die strategie baie maklik.  

• Wanneer Silo A sy doelwit bereik, belê dan die bedrag wat jy in Silo A belê het in 

Silo B  

• Die fondse in silo B kan dan gebruik word vir daardie “lekker om te hê” en 

lekkernye vir die gesin, soos “spesiale speelgoed” en vakansies ens.   

• Indien 'n onaangename verrassing plaasvind, herlei dan die fondse terug na Silo A 

totdat jy weer Silo A aangevul het, en hervat dan belegging in Silo B.  

 

Gevolgtrekking 

• Om 'n finansiële plan en strategie te hê soos voorgestel in plek kan moontlik nogal 'n verlig 

bietjie stres en moontlik onnodige swaarkry.  

• Planne en strategieë moet gereeld hersien en gewysig word soos omstandighede dit vereis 

om jou finansies na jou doelwitte en drome te navigeer. 

• Die uitkoms van jou beleggings SAL VAN JOU PLAN VARIEER, dit kan slegter of beter as jou 

plan wees, maar deur eienaarskap van jou finansiële plan te neem, kan jy veranderinge aanbring om 

dit by jou doelwitte te pas.  

 

Ons nooi jou uit om met ons in gesprek te tree indien jy enige verdere inligting verlang – sien 

asseblief die e-posadres hierbo. Let wel Vanaf volgende maand sal ons 'n lys van OMSKRYWINGS EN 

VERDUIDELIKINGS van finansiële terme publiseer, byvoorbeeld sien Bybetalings12 (aangedui met 

boskrif - 12) wat in hierdie artikel genoem word. Hierdie lys sal elke maand opgedateer word.  

 

Definisie/Verduideliking  

'n Bybetaling is 'n vaste bedrag wat 'n mediese fonds van jou vereis om te betaal vir 'n spesifieke 

mediese behandeling, prosedure of wanneer jy in die hospitaal opgeneem word. Met toenemende 

private gesondheidsorgkoste het bybetalings groter en meer algemeen geword. Dit is gewoonlik 

vooruitbetaalbaar.  

 

Vrywaring  

Al die gepubliseerde artikels wat deel vorm van hierdie reeks, "Wees finansieel kundig", word slegs 

vir algemene inligtingsdoeleindes verskaf. Alhoewel sorg gedra is om akkuraatheid te verseker, is die 

inhoud wat verskaf word nie bedoel om finansiële advies te wees nie. Elke persoon se situasie en 

omstandighede is uniek, raadpleeg daarom altyd 'n toepaslik gekwalifiseerde finansiële adviseur of 

professionele persoon oor enige spesifieke probleem of aangeleentheid. 13 

 

 

 


