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CV’s EN AGTERGROND VAN KANDIDATE 

Naam & Van Kinders se name en 
graad 

Professionele agtergrond Redes waarom jy ‘n aanwins vir die 
Beheerraad sal wees en watter bydrae 

wil jy tot die skool maak: (Maks 200 
woorde) 

Betrokkenheid by skool 

 
Wilhelm Hertzog 
 
 
 

 Mieke – Gr. 7 

 Liza – Gr. 5 

 Hila – Gr.4 

 Mede-stigter en uitvoerende 
direkteur van Rozendal Partners 
(www.rozendal.com), ‘n 
fondsbestuursbesigheid gebaseer in 
Kaapstad (April 2017 tot op hede). 

 Raadslid van die Vryemarkstigting 
(www.freemarketfoundation.com), 
‘n organisasie sonder winsbejag wat 
hom beywer vir individuele- en 
markvryheid in Suid-Afrika (April 
2017 tot op hede). 

 Analis, portefeuljebestuurder en lid 
van die bestuurspan van RECM, ‘n 
boetiek fondsbestuursbesigheid 
(Februarie 2007 – Maart 2017). 

 Korporatiewe adviseur en analis by 
PSG Capital, die korporatiewe 
finansierings afdeling van die PSG 
Groep (Februarie 2005 – September 
2006) 

 Ouditklerk en assistent bestuurder 
in die finansiële dienste afdeling van 
PwC Kaapstad. Gekwalifiseer as 
geoktrooieerde rekenmeester en 
aanvaar as lid van die Chartered 

 My ervaring en agtergrond van die 
skool en sy gemeenskap as ouer van 
die skool oor die afgelope sowat tien 
jaar gee my ‘n goeie perspektief op 
waar die skool vandaan kom: beide 
waarop daar positief voortgebou kan 
word en waar daar plek is vir positiewe 
verandering. Waar die skool tans ‘n 
nuwe fase betree met ‘n nuwe 
skoolhoof aan die stuur reken ek 
hierdie agtergrond sal van waarde 
wees om te help om die skool die 
leiding te gee wat van ‘n beheerraad 
vereis word. 

 Ek glo die analitiese finansiële 
kundigheid wat ek in my loopbaan aan 
die dag moet lê, tesame met my 
ervaring van die rigtinggewende 
leiding wat nodig is in ‘n organisasie 
wat hom vir die welstand van die 
samelewing eerder as blote wins 
beywer, gee my ‘n kombinasie van 
vaardighede wat ek graag tot die 
beswil van die skoolgemeenskap sal 
wil aanwend. 

 My betrokkenheid by die skool 
tot op hede was hoofsaaklik as 
belangstellende en toegewyde 
ouer wat aktief die skool 
ondersteun het by sport, 
kulturele en sosiale geleenthede. 
Verder verleen ek ondersteuning 
aan my vrou in haar (huidige 
asook voormalige) hoedanigheid 
as voorsitter van die Ouer- 
Onderwysersvereniging van die 
skool. 

http://www.rozendal.com/
http://www.freemarketfoundation.com/


Financial Analyst Instituut (Januarie 
2002 – Januarie 2005). 

 

 


