Graad 10
Besigheidstudies
Ondernemingsvorme
Dinsdag 9 Junie
Die is n baie belangrike onderwerp wat deur gaan to in matriek so jy moet moeite doen met die werk.

 As jy deur die hoofstraat loop sien jy baie verskillende besighede. Nie een van die besighede is
dieselfde nie. Hulle almal verskil van mekaar op een of ander tipe manier. Die grootste verskil is
seker die ondernemingsvorme.
 Voor ons na die tipes ondernemings kyk moet ons eers n paar terme agter die rug kry.
 Jy moet op bladsy 69 en 70 die definisies van die volgende woorde gaan soek en dit in die tabel
invul. Onthou om dit in n taal te doen wat jy kan onthou en wat sin maak as ekdit dalk moet
merk ook!!
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Die is seker die mees algemene ondernemingsvorm wat mens kry.
Dit is wanneer n eienaar n besigheid alleen besit en bestuur.
Dit word nie as n maatskappy gerigistreer nie.
Dit is gewoonlik een van jou kleiner besighede soos bv.n spaza winkel.
Jy moet nou gaan kyk op bladsy 70 vir die volgende en dit by die tabel invul oor n eenmansaak.
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Vennootskappe
 Dit bestaan gewoonlik uit 2 of meer persone.
 N Voorbeeld hiervan is n plek soos Bv. GbG waar rekenmeesters saam werk as venote om n
groter kliente basis te kan bekom.
 In n venootskap is dit baie belangrik dat almal hulle beste geee ,anders kan die venootskap nie
werk nie.
 Jy moet nou gaan kyk op bladsy 70 vir die volgende en dit by die tabel invul oor n venootskap.
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Jy kan die werk gerus begin leer wantons gaan online toetse begin skryf. Maak seker jy verstaan wat
jy leer en ontou dat eenondernemingsvorm wel as n langvraag gevra kan word.
Sterkte.

