
GELDFIKS

‘ N  F I N A N S I Ë L E  O E F E N P R O G R A M

 

Om ons liggaam fiks en gesond te hou moet ons oefen en 

gedissiplineerd wees.

Om ons geestelike lewe fiks en gesond te hou moet ons geestelik 

oefen en gedissiplineerd wees.

So is dit ook met ons geldsake – om finansieel fiks en gesond te 

wees moet ons finansieel oefen en gedissiplineerd wees.

 

Bepaal doelwitte – waar wil jy wees?

Hoe gaan jy kom waar jy wil wees – stel 'n plan op.

Begin werk, dit gebeur nie vanself nie.
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Geldfiks
Opgestel deur Ronel Jooste, verwerk deur Hannes Noeth

Eerste belangrike en groot vraag:
Bereken wat het jy?  Moenie begin met wat jy nie het 

nie, begin by waar jy vandag is.  
As jy weet wat jy het – hoe maak jy dit meer?

Jy MOET ‘n begroting opstel.

Vir ‘n maand en vir ‘n jaar vooruit. 

Meet dit wat jy inkry teen dit wat jy uitgee.  

MOENIE meer uitgee as wat jy inkry nie.
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Webtuiste: www.roneljooste.com  
www.financiallyfitlife.co.za 
E-pos: office@roneljooste.com
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Bestuur jou skuld. 

Skuld maak ‘n mens al hoe armer.  

Daarom moet jy jou skuld betaal.
Dit is reg as dit ‘n tydjie vat.  (Beplan om dadelik te begin).
Maak ‘n lys van al jou skuld.
Maak ‘n lys van rentes wat jy moet betaal.
Maak ‘n lys van jou afbetalingstyd van alles.  
Betaal die duurste skuld eerste.
As daar ekstra geld is, betaal skuld daarmee af.
Leer die beginsel aan:  “kontant is koning!”
Skryf vir jou ‘n datum neer wanneer jy skuldvry gaan wees.
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Maak ook ‘n lysie van dinge waarvoor jy wil geld spaar.

Begin om, terwyl jy ander dinge doen en betaal, ook te begin 

spaar.  

Stel vir jou tydlyne op van wat jy wanneer vir wat wil spaar – hou daarby!
Spaar ten minste 10 % van jou inkomste.

Daag jou uit om te leer spaar, dit kom nie vanself nie.

Leer jouself ken – met watter tipe risiko is jy gemaklik.

Leer verskillende soorte beleggings ken.
Al begin jy klein, begin iewers, iets belê (Maak dit deel van jou 
spaarplan).
Kyk na belastingimpak en voordele.
Kyk gereeld na jou beleggingsgroei.
Verstaan die impak van ander faktore op jou beleggings, 

byvoorbeeld eiendomsmark, rentekoerse en ekonomie.
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Bou so gou moontlik 'n noodfonds op. 

Gebruik slegs vir noodgevalle.

As jy geld onttrek, plaas dit so gou as moontlik terug.
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Beskerm jouself en jou bates.
Kry die beste medies vir jou gesin wat jy kan bekostig. 
Kyk ook na ongeskiktheidsdekking.
Maak seker jou mense is versorg as jy skielik sterf.
Bv begrafnispolis, lewenspolis en asb – kry ‘n testament! 
Maak seker al jou skuld is gedelg as jy te sterwe kom.  
Weer:  kry ‘n testament en dateer dit gereeld op.
Verseker jou huis, huisinhoud en motor.
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Aftrede

Aftreebeplanning is baie belangrik, ongeag jou ouderdom.
Kry iemand wat jou help uitwerk hoeveel jy gaan benodig 
om af te tree.
Wysig jou doelwitte gereeld. 
Maak seker jy spaar genoeg en gereeld vir jou aftrede.

Ag dit belangrik dat jy finansiële vryheid en onafhanklikheid wil hê.
 Werk daarvoor.  
Aanvaar daar gaan hindernisse in jou pad wees.
Skryf vir jou wat finansiële vryheid vir jou beteken.
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Psalm 24:1

“Die aarde behoort aan die HERE en die volheid daarvan, die 

wêreld en die wat daarin woonAlles wat ons bestuur is die 

Here s’n ons bestuur dit vir Hom tot sy eer.  Moenie dat geld 

jou god word nie, maar bestuur Sy eiendom vir Hom.

S T A P  5

S T A P  1 0
Skep meer as een inkomstebronne.
Besluit op ŉ metode wat jou kan help om ŉ ekstra inkomste te 
verdien.
Begin om ŉ bykomende inkomste te verdien, ongeag 

hoe klein dit mag wees.
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Mense dink verskillend oor finansies, geld, spaar en hantering 

daarvan.  Hou jy by jou plan, maar – hê ‘n plan!

Leer jou swakhede ken en die dinge wat jy dink jou kan 

terughou.  

Praat met kundige mense, leer, studeer, groei en ontwikkel, maar 

hoe fikser jy word om met jou geld te werk, hoe meer kry jy 

daarmee gedoen!
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Oefen goeie gewoontes.
Vermy slegte gewoontes. 
Leef slim met goeie gewoontes positief vorentoe.


