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Heil die leser 
 
INSAKE: GETUIGSKRIF VIR DIE PRESIDENTSVERKENNERTOEKENNING 
 
Graag neem Die Voortrekkers die vrymoedigheid om u te vra om die getuigskrif te voltooi. Die betrokke kandidaat is 
’n lid van u instansie en ’n senior jeuglid van Die Voortrekkers. Hy / sy is ’n kandidaat vir die hoogste toekenning wat 
’n Hoërskool Voortrekker kan behaal, naamlik Presidentsverkenner (Nasionale Kleure in Kulturele Leierskap). Hierdie 
toekenning span die kroon op die kandidaat se betrokkenheid as jeuglid van Die Voortrekkers. 
 
’n Presidentsverkenner is ’n gebalanseerde jongmens wat homself / haarself binne sy / haar eie unieke potensiaal 
kan handhaaf en is die geleentheid gegee om: 

a) Christelike waardes vas te lê; 
b) liefde vir die Afrikanergeskiedenis en –kultuur te vestig; 
c) positiewe burgerskap te ontwikkel; 
d) tot ’n diensbare leier te ontwikkel; 
e) ’n wye verskeidenheid van vaardighede aan te leer en verder te ontwikkel; 
f) blootgestel te word aan diverse positiewe ervaringe; 
g) verantwoordelikheid te aanvaar vir sy / haar totale mens ontwikkeling deur die voorgeskrewe proses na te 

kom; en 
h) deur middel van deurlopende opbouende terugvoer uit die proses te groei. 

 
Aangesien Christenskap, Burgerskap en Afrikanerskap in Die Voortrekkers ons prioriteit is, is die inligting in die 
getuigskrif baie belangrik. Ons versoek u vriendelik om die aangehegde vorm te voltooi en soveel moontlik inligting 
aan Die Voortrekkers te gee in verband met die betrokke kandidaat. 
 
U eerlike insette word waardeer en sal as vertroulik hanteer word. U mag onder geen omstandighede die voltooide 
vorm aan enige persoon gee, sonder dat dit in ’n geseëlde koevert geplaas is nie. Bring asseblief die volgende 
besonderhede op die geseëlde koevert aan (vir kontrole doeleindes): 

 Die kandidaat se naam en van; 

 Instansie wat die getuigskrif voltooi het; 

 U naam en van; en 

 Datum waarop die getuigskrif voltooi is. 
 
Teken asseblief op die agterkant van die koevert oor die seël. 
 
Baie dankie vir u samewerking in hierdie verband. 
 
Vriendelike groete 

 
Chris Human 
Voorsitter van die Nasionale Komitee: Verkennersake 

mailto:hkvoort@iafrica.com
http://www.houkoers.co.za/


DIE VOORTREKKERS 

 

PRESIDENTSVERKENNER GETUIGSKRIF2017 BLADSY 2 VAN 2 

PRESIDENTSVERKENNERTOEKENNING 

GETUIGSKRIF VAN DIE KERK 

Kandidaat se naam en van:  

 

Beoordeel asseblief die kandidaat deur ’n kruisie in die ooreenstemmende blokkie te trek. Gebruik die 

volgende evalueringskaal: 

4 = Uitstekend 3 = Goed 2 = Swak 1= Onaanvaarbaar 

Gesagsaanvaarding 4 3 2 1 

Integriteit en betroubaarheid 4 3 2 1 

Sedelike gedrag (gewoontes van rook, drank- en dwelmgebruik, seksuele gedrag) 4 3 2 1 

Vermoë om groepsdruk te hanteer 4 3 2 1 

Betrokkenheid in die gemeente 4 3 2 1 

 

Gee asseblief enige addisionele inligting (positief of negatief) wat u onder die evalueringspaneel se 

aandag wil bring: 

 

 

 

 

 

Sou u die kandidaat onvoorwaardelik aanbeveel vir hierdie prestige toekenning?  Ja  Nee 

 

Indien u nie hierdie kandidaat kan aanbeveel nie, noem asseblief spesifieke redes onder die addisionele 

inligting afdeling hierbo. 

 

Persoonlike besonderhede van die persoon wat die getuigskrif voltooi het: 

Naam en Van:  

Hoedanigheid:  

Kontaknommer:  

 

   

Handtekening  Datum 



DIE VOORTREKKERS 

 

PRESIDENTSVERKENNER GETUIGSKRIF2017 BLADSY 2 VAN 2 

PRESIDENTSVERKENNERTOEKENNING 

GETUIGSKRIF VAN DIE SKOOL 

Kandidaat se naam en van:  

 

Beoordeel asseblief die kandidaat deur ’n kruisie in die ooreenstemmende blokkie te trek. Gebruik die 

volgende evalueringskaal: 

4 = Uitstekend 3 = Goed 2 = Swak 1= Onaanvaarbaar 

Gesagsaanvaarding 4 3 2 1 

Integriteit en betroubaarheid 4 3 2 1 

Sedelike gedrag (gewoontes van rook, drank- en dwelmgebruik, seksuele gedrag) 4 3 2 1 

Vermoë om groepsdruk te hanteer 4 3 2 1 

Diensvaardigheid binne die skool 4 3 2 1 

 

Gee asseblief enige addisionele inligting (positief of negatief) wat u onder die evalueringspaneel se 

aandag wil bring: 

 

 

 

 

 

Sou u die kandidaat onvoorwaardelik aanbeveel vir hierdie prestige toekenning?  Ja  Nee 

 

Indien u nie hierdie kandidaat kan aanbeveel nie, noem asseblief spesifieke redes onder die addisionele 

inligting afdeling hierbo. 

 

Persoonlike besonderhede van die persoon wat die getuigskrif voltooi het: 

Naam en Van:  

Hoedanigheid:  

Kontaknommer:  

 

   

Handtekening  Datum 



DIE VOORTREKKERS 

 

PRESIDENTSVERKENNER GETUIGSKRIF2017 BLADSY 2 VAN 2 

PRESIDENTSVERKENNERTOEKENNING 

GETUIGSKRIF VAN DIE KOMMANDO 

Kandidaat se naam en van:  

 

Beoordeel asseblief die kandidaat deur ’n kruisie in die ooreenstemmende blokkie te trek. Gebruik die 

volgende evalueringskaal: 

4 = Uitstekend 3 = Goed 2 = Swak 1= Onaanvaarbaar 

Gesagsaanvaarding 4 3 2 1 

Integriteit en betroubaarheid 4 3 2 1 

Sedelike gedrag (gewoontes van rook, drank- en dwelmgebruik, seksuele gedrag) 4 3 2 1 

Vermoë om groepsdruk te hanteer 4 3 2 1 

Uitlewing van haar / sy Afrikanerskap, Burgerskap en Christenskap 4 3 2 1 

 

Gee asseblief enige addisionele inligting (positief of negatief) wat u onder die evalueringspaneel se 

aandag wil bring: 

 

 

 

 

 

Sou u die kandidaat onvoorwaardelik aanbeveel vir hierdie prestige toekenning?  Ja  Nee 

 

Indien u nie hierdie kandidaat kan aanbeveel nie, noem asseblief spesifieke redes onder die addisionele 

inligting afdeling hierbo. 

 

Persoonlike besonderhede van die persoon wat die getuigskrif voltooi het: 

Naam en Van:  

Hoedanigheid:  

Kontaknommer:  

 

   

Handtekening  Datum 

 


