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versekeringsektor, AVBOB ook as 'n 
mutual bank gesien word wat slegs op 
begrafnisprodukte fokus.

As gevolg van uiters streng 
beheermaatreëls van die SA 
Reserwebank is grootskaalse probleme 
by die VBS Mutual Bank onlangs aan 
die kaak gestel. Die VBS Mutual Bank-
skandaal sou nie gebeur het as dit nie 
vir onetiese bestuur en 'n groot mate 
van onbevoegdheid was nie. 

"Die onderlinge bankstruktuur was 
nie die rede vir die ineenstorting van 
VBS Bank nie. Dit lyk eerder of die 
oorsaak die onetiese praktyke deur 
bestuur en direkteure was. Dít, tesame 
met die mislukking van korporatiewe 
bestuur, kan binne enige soort bank of 
korporatiewe liggaam gebeur," is die 
mening van Yatin Narsai, 'n voormalige 
hoof van FNB Retail.

Daar is ook R1,5 miljard van 
munisipaliteite by VBS belê, hoewel die 
Wet op Plaaslike Owerhede verbied 
dat onderlinge banke deposito's van 
dorpsrade mag ontvang.

Bolangs beskou was daar niks subtiel 
in die VBS-bedrog nie, behalwe dat 
terwyl VBS aan die SA Reserwebank 
gerapporteer het dat hy kontant van 
R144 miljoen gehad het, kurator 
Anoosh Rooplal net R4 miljoen kon kry. 
[Financial Mail - 19 Julie 2018]

Finbond  se visie is steeds om 
die toonaangewende mutual- en 
spaarbank in Suid-Afrika te wees 
en om die lewensgehalte van hulle 
kliënte te verbeter deurdat  hulle saam 
spaar, saam groei en saam hulle eie 
gemeenskapsbank besit.
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Wat is ’n mutual bank?

Die instelling wat as die eerste 
moderne mutual spaarbank beskou 

kan word, is die "Savings and Friendly 
Society" wat deur ene Reverend Henry 
Duncan (1774–1846) bestuur is. Hy 
was in 1810 die plaaslike eerwaarde 
in Ruthwell, Skotland. Eerwaarde 
Duncan het die mutual bank gestig 
om sy werkersklas gemeente aan te 
moedig om 'n spaarbewuste leefstyl 
te ontwikkel. Hierdie eerste mutual 
spaarbank  wou dus, deur die kultuur 
van spaar te kweek, die armes en die 
werkersklas ophef en hulle die deugde 
van spaarsamigheid en selfstandigheid 
leer. Hulle kon ook seker wees dat hulle 
spaargeld veilig bewaar sou word in 
die bank.

Histories is mutual banke 
konserwatief in hulle benadering. 
Hierdie konserwatisme is juis wat 
mutual spaarbanke so stabiel gehou 
het regdeur die stormagtige Groot 
Depressie, terwyl sommige kommersiële 
banke nie staande kon bly nie. Omdat 
mutual spaarbanke so konserwatief 
bestuur word, is hulle in 'n groot mate 
verskans teen die skommelings in die 
markte. Anders as gewone banke, 
weerstaan mutual banke finansiële 
krisisse veel beter en kan selfs winste 
wys terwyl ander instellings verliese ly.

Van die vroegste mutual spaarbanke 
is vandag nog in bedryf en talle ander 
is sedertdien gestig.

Dit is interessant dat, in die lewens-
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'n Mutual bank, ook bekend as 'n mutual spaarbank, is 'n bank wat op 'n mutual bank-
model bedryf word met die spesifieke doel om spaar aan te moedig en bepaalde voordele 
aan sy deponente te bied. Wanneer iemand geld in 'n mutual bank deponeer, koop hy 'n 
eienaarskapsbelang in die bank en verkry stemreg op aandeelhouers- en ledevergaderings. 
‘n Mutual bank-struktuur het ook groot kapitaaldoeltreffendheid as pluspunt.
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