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Die PanSAT Veeltaligheidstoekennings is in 2002 in die lewe geroep. Die jaarlikse toekenningseremonie se standaard, statuur 
en impak het oor die jare net toegeneem. Die toekennings lok hoëprofielstaatsamptenare, nieregeringsamptenare, 
akademici, vennote en borge.
 
DOELWITTE EN OOGMERKE

Die PanSAT Veeltaligheidstoekennings streef daarna om:

•    buitengewone moeite ter bevordering van al die amptelike en ander Suid-Afrikaanse tale te erken en aan te moedig;
•    die belang van veeltaligheid in Suid-Afrika uit te saai;
•    die gebruik van alle amptelike tale uit te brei;
•    bewustheid te wek oor die rol wat tale in die algemeen speel om die mense van die Republiek van Suid-Afrika saam 
      te snoer; en
•    die rol bekend te maak wat PanSAT speel om ’n klimaat van billike taalpraktyk te kweek.

Die Pan-Suid-Afrikaanse Taalraad (PanSAT) is ’n statutêre liggaam wat ingevolge Wet 59 van 1995 en die Grondwet gestig is 
om onder meer die toestande te skep vir die ontwikkeling en bevordering van die gelyke gebruik en genieting van al die 
amptelike Suid-Afrikaanse tale.

Die Aanhef tot die PanSAT-wet bepleit voorsiening vir maatreëls wat ontwerp is om respek en toereikende beskerming vir en 
die bevordering van die amptelike Suid-Afrikaanse tale te bereik, vir die uitbou van daardie amptelike tale wat in die verlede 
nie volle erkenning geniet het nie, sowel as respek vir die ander Suid-Afrikaanse tale wat vir kommunikasie en godsdienstige 
doeleindes gebruik word.

Daarbenewens is een van die funksies van die Raad om daadwerklik ’n bewustheid van veeltaligheid as ’n nasionale hulpbron 
te bevorder.

01 OOR DIE PanSAT VEELTALIGHEIDSTOEKENNINGS

03

•     Die Beoordelingspaneel erken alle werke en projekte wat tussen Desember 2019 en Desember 2021 verskyn het 
       of uitgevoer is.
•     Die oproep om benoemings en inskrywings open op 2 Februarie 2022.
•     Die sluitingsdatum vir inskrywings is 3 Maart 2022.
•     Die toekenningsgalageleentheid vind op 25 Maart 2022 plaas.

Die PanSAT-toekennings word gefinansier deur PanSAT en ander borgskappe wat vir dié doeleinde bekom word. Oor die 
jare het organisasies soos Microsoft, Nutrend, MTN en Absa hulself op verskeie vlakke met bevredigende insette en 
resultate met die toekennings vereenselwig. 
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Die toekennings word gedoen aan groepe of individue vir diens aan die Suid-Afrikaanse taalgemeenskap. Sodanige diens 
kan enige vorm aannaam, bv. programme gemik op die bevordering van die gebruik van al die amptelike tale, hoogstaande 
taalverwante werk, of ’n veldtog om die openbare bewustheid van die taalberoep te verhoog.

’n Toekenning kan verband hou met een bepaalde gebeurtenis of program of met ’n aantal strewes of met ’n diens wat al 
’n ruk lank gelewer word. Benoemings moet op ’n amptelike benoemingsvorm gedoen word en aan al die vereistes voldoen. 
Benoemings wat nie hieraan voldoen nie, sal gediskwalifiseer word.

Die seremonie sal in enige van die provinsies gehou word, na goeddunke van die Raad. Die toekennings behels:
• 1ste kontantprys, ’n sertifikaat en ’n trofee
• 2de kontantprys, ’n sertifikaat en ’n trofee
• 3de kontantprys, slegs ’n sertifikaat

•              Vorms is beskikbaar by die PanSAT-webwerf www.pansalb.org OF by PanSAT-kantore.

Die volgende inligting moet ingesluit word:

• Naam
• Kontakbesonderhede
• Kategorie waarvoor ingeskryf word
• Biografiese skets van die individu of agtergrondsinligting oor die groep wat benoem word
• Elektroniese kleurfoto van individu of groep (noodsaaklik vir multimediaproduksie)

Die sluitingsdatum vir benoemings is 3 Maart 2022. Inskrywings kan gepos, ge-e-pos of gefaks word aan of afgelewer 
word by:

• Posadres: PanSAT, Privaatsak X08, Arcadia, 0007
• E-pos: nominations@pansalb.org
• Faks: 012 341 5938
• Fisiese adres: PanSAT, 5de vloer, Provisusgebou, Stanza Bopapestraat 523, Arcadia
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07 REËLS
• Die proses is oop en deursigtig.
• Inskrywingsvorms wat nie aan vereistes voldoen, word gediskwalifiseer.
• Die beslissing van die Beoordelingspaneel is finaal en geen korrespondensie sal aangegaan word nie.
• Elke deelnemer aanvaar volle verantwoordelikheid vir sy of haar inskrywing en die gehalte van 
                 ondersteuningsmateriaal en skeld die Beoordelingspaneel vry van enige verantwoordelikheid jeens derde partye.
• Lede van die toekenningsprojekspan en die Beoordelingspaneel kom nie in aanmerking vir benoeming of die 
                 toekennings nie.
• Indien die beoordelaars meen ’n inskrywing is in die verkeerde kategorie ingeskryf, het hulle die reg om die 
                 inskrywing in ’n gepaste kategorie te plaas.
• Die toekennings kan aan ’n individu, ’n groep individue of ’n instituut/maatskappy/organisasie gedoen word.
• Die Uitvoerende Komitee van die Raad mag oor enigiets besluit waarvoor daar nie in hierdie reëls voorsiening 
                 gemaak is nie.
• In sommige gevalle kan PanSAT die koste dra vir die eindbenoemdes om die toekenningseremonie by te woon.
• Enige ingediende materiaal kan nie ná die kompetisie teruggeëis word nie, tensy reëlings vooraf daarvoor getref is.



MUSIEKKATEGORIE
Vir die doeltreffende gebruik in ’n album van veeltaligheid 
of enige van die amptelike tale as moedertaal.

TAAL- EN LITERATUURKATEGORIE
Hierdie toekenning erken beide die geskrewe en 
mondelinge wyse van taal- en/of literêre uitdrukking. Dit is 
vir individue of skrywers wat bygedra het tot die 
bevordering, beskerming en behoud van al die amptelike 
Suid-Afrikaanse tale, t.w. Sesotho sa Leboa, Sesotho, 
Setswana, Tshivenda, Xitsonga, Afrikaans, English, siSwati, 
isiNdebele, isiXhosa en isiZulu, asook Nama, enige ander 
Khoitaal, die Santale en die Suid-Afrikaanse gebaretaal.

MEDIAKATEGORIE
THETHA MASOMBUKA-TOEKENNING
The Thetha Masombuka Award will be presented to a 
journalist in radio, print and broadcast media who 
contributed to the promotion and preservation of his/her 
mother tongue and other languages including Khoi, Nama, 
San, as well as SA Sign Language.

RADIO
Vir ’n radioprogram wat veeltaligheid bevorder of enige 
van die elf amptelike tale of Nama, ’n ander Khoitaal, ’n 
Santaal of die Suid-Afrikaanse gebaretaal.

TV
Vir ’n TV-program wat veeltaligheid bevorder of enige van 
die elf amptelike tale of Nama, ’n ander Khoitaal, ’n Santaal 
of die Suid-Afrikaanse gebaretaal.

GEDRUKTE MEDIA
Vir ’n gedrukte publikasie wat daarna streef om enige van 
die elf amptelike tale of Nama, ’n ander Khoitaal, ’n Santaal 
of die Suid-Afrikaanse gebaretaal te bevorder en te behou.

JEUGKATEGORIE
Toegeken aan jongmense wat bygedra het tot die 
bevordering, beskerming en behoud van enige amptelike 
taal in die akademie of sakewêreld.

TEGNOLOGIE- EN SAKEKATEGORIE
Vir die doeltreffende vernuwing van tegnologie om 
veeltaligheid in die tegnologiesektor te bevorder, waarby 
ingesluit is verbruikersveldtogte en veldtogte tussen 
ondernemings onderling.

OPVOEDINGSKATEGORIE
Vir die gebruik en bevordering van veeltaligheid by 
opvoedingsinstellings. Dit kan blyk uit só ’n instelling se 
taalbeleid, onderrigmateriaal of aanwysings in 
kampusgeboue.

VERTAAL- EN TOLKKATEGORIE
Vir die individu wat tot taal bydra d.m.v. tolking of die 
opleiding van tolke en vertalers en/of die vertaal van ’n 
invloedryke teks vir breër toeganklikheid.

TAALAKTIVISKATEGORIE
Vir individue wat daadwerklik bydra tot die ontwikkeling 
en bevordering van veeltaligheid of die gebruik van 
moedertale d.m.v. sosialemediaplatforms, 
gemeenskapsontwikkelingsprogramme en taalvoorspraak 
in die korporatiewe of staatsektor.

VOORSITTERSTOEKENNING VIR LEWENSLANGE 
PRESTASIE
Dit is ’n spesiale toekenning wat deur die Voorsitter van 
die Raad gedoen word aan ’n individue of organisasie wat 
uitgeblink het in die bevordering en behoud van ons tale.
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• In watter mate kan die benoemde werk beskou word as vindingryk/skeppend op ’n mikro- of makrotaalvlak?
• Hoe sou jy die standaard van die werk beoordeel?
• In watter mate is die benoemde werk selfstandig?
• Hoe beduidend is die werk vir die teikentaalgemeenskap?
• In watter mate slaag die benoemde daarin om taal- en kulturele grense te oorbrug?
• In watter mate stel die benoemde se werk ’n ander kultuur/literatuur/geskiedenis bekend en bevorder 
                 sodoende geslaagd intertalige of  kulturele begrip?
• In watter mate dra die benoemde se werk by tot die bevordering van veeltaligheid en die ontwikkeling van 
                 inheemse tale in Suid-Afrika?
• Hoe beduidend is die werk vir die Suid-Afrikaanse nasie in sy geheel wat nasiebou en die samesnoering van 
                 die mense van Suid-Afrika betref?
• Hoe is die medium wat die benoemde benut en die rol daarvan belangrik vir die bevordering van veeltaligheid 
                 in Suid-Afrika?
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REDES WAAROM JOU ORGANISASIE MOET OORWEEG OM DIE PanSAT VEELTALIGHEIDS-
TOEKENNINGS TE BORG

’n BORGSKAP VIR DIE PanSAT VEELTALIGHEIDSTOEKENNINGS SAL DIE VOLGENDE WAARBORG:

• steun vir PanSAT in sy strewe om uitmuntendheid te erken en te beloon
• groter bewustheid van jou maatskappy
• vestiging/uitbou van verhoudings met bestaande en potensiële klante
• kostedoeltreffende bemarkingsblootstelling
• meer netwerkgeleenthede
• kweek van verhoudings deur vermaaklikheid met sakevenote, die regering en die media

VLAKKE VAN BORGSKAPPE

PLATINUMHOOFBORG(E) R200 000 EN MEER
Voordele:

• Vermelding in alle voor- en nageleentheidsbemarking
• Twee tafels by die galageleenheid (20 lede)
• Maatskappy-embleem in kleur op die menu gedruk
• Vermelding deur die Voorsitter in die verwelkomingsrede
• Plaas van ses volkleur-optrekbaniere by die geleentheid
• Toespraak van een tot twee minute tydens die galageleentheid voor die oorhandiging van ’n toekenning aan 
                  een van die kategoriewenners
• Oorhandiging van sertifikate en pryse aan die hoofwenners
• Sitplekke vir BBP-gaste
• Embleemanimasie op multimediaskerm
• Plasing van promosie-items met embleem op al die gaste se sitplekke (opsioneel)

GOUDBORG(E) R100 000 – R199 000
Voordele:

• ’n Tafel vir jou maatskappy gereserveer met sitplek vir tien mense
• Maatskappy-embleem in kleur op die menu gedruk
• Vermelding deur die Voorsitter in die verwelkomingsrede
• Plaas van vier optrekbaniere by die geleentheid
• Oorhandiging van sertifikate en pryse aan die wenners
• Embleemanimasie op multimediaskerm

SILWERBORG(E) R51 000 – R99 000
Voordele:

• Bywoning van galageleentheid deur twee lede plus metgeselle (in totaal vier)
• Maatskappy-embleem in kleur op die menu gedruk
• Vermelding deur die Voorsitter in die verwelkomingsrede
• Plaas van twee optrekbaniere by die geleentheid
• Embleemanimasie op multimediaskerm

BRONSBORG(E) R20 000 – R50 000
Voordele:

• Bywoning van galageleentheid deur twee lede
• Maatskappy-embleem in kleur op die menu gedruk
• Vermelding deur die Voorsitter in die verwelkomingsrede
• Embleemanimasie op multimediaskerm
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SKAKELPERSOON:

Siphiwe Mabasa
siphiwe@pansalb.org / nominations@pansalb.org 

PRIVAATSAK X08 | ARCADIA | 0007

5de VLOER, PROVISUSGEBOU | STANZA BOPAPESTRAAT 523 | ARCADIA | 0083

TEL: +27 12 341 9638 FAKS: +27 12 341 5938 URL: www.pansalb.org
 

PROVINSIALE KANTORE

OOS-KAAP
SURREYWEG 18A, VINCENT, OOS-LONDEN, 5210

TEL: 043 721 3357    FAKS: 043 721 1966

VRYSTAAT
WINKEL 102-104, 1STE VLOER, BLOEM PLAZA

H/V OOS-BURGER & CHARLOTTE MAXEKESTRAAT, BLOEMFONTEIN, 9301
TEL: 051 448 2300     FAKS: 051 448 3189

GAUTENG
KANTOOR 3B, GRONDVLOER, SANWOOD PARK
QUEENSINGEL 379, LYNWOOD, PRETORIA, 0081

TEL: 012 361 7117  FAKS: 012 361 6116

KWAZULU-NATAL (KZN)
SUITE 402, 4DE VLOER, REDEFINE TOWERS, WESSTRAAT, DURBAN, 4001

TEL: 031 304 5621   FAKS: 031 304 5634

LIMPOPO
KANTOOR 110, LIBRARY GARDENS

H/V SCHOEMAN & GROBLERSTRAAT, POLOKWANE, 0700
TEL: 015 291 5888   FAKS: 015 291 5898

MPUMALANGA
1STE VLOER, HI-TECH HOUSE, BOTHERSTRAAT 200

H/V BOTHER & RHODESSTRAAT, WITBANK, 1035
TEL: 013 656 0307    FAKS: 013 656 0361

NOORD-KAAP
FLAXLEY HOUSE, DU TOITSPANWEG 24-28, KIMBERLEY, 8301

TEL: 053 832 0037   FAKS: 053 832 1280

NOORDWES
WINKEL 70B, GRONDVLOER, MEGA CITY-KANTOORKOMPLEKS

OOSTELIKE GALLERY, MMABATHO, 2790
TEL: 018 384 0120   FAKS: 018 384 0122

 
WES-KAAP

SUITE 1201A, 12DE VLOER, GOUEAKKERKANTOORBLOK
ADDERLEYSTRAAT 9, KAAPSTAD, 8001

TEL: 021 421 8506   FAKS: 021 425 2399

@PanSALB pansalb_za@PanSALB

PanSAT-kontakbesonderhede


