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Die Sawa-jaar is alweer verby en dit is alweer verkiesingstyd!  ‘n Mens wil dit amper nie 
glo nie, maar tog as ‘n mens stil word en dink oor wat al alles gebeur het, dan is dit nie 
verrassend nie.  
 
Die bestuur van Albatros het gereeld vergader en daar is behoorlik notule van elke 
vergadering gehou. Die Gebiedsbestuursvergaderings is ook gereeld bygewoon. 
Terugvoer van NUB-, Gebieds- en Streeksvergaderings asook enige ander kommunikasie 
wat aan die streek gerig is, is aan die lede by gereelde Voorsittersvergaderings tydens 
saamtrekke  gegee en daarna op die webblad geplaas.  Boekevat en Eredienste asook 
Sondagskool is gereeld gehou.  
 
Die maandelikse fotoblad wat saam met die saamtrek kennisgewings uitgestuur word werk  
goed. Byna al die lede van Albatros kry die fotoblad en saamtrekkennisgewings 
elektronies per e-pos. Die fotoblad en saamtrekkennisgewings word ook op SAWA se 
webwerf geplaas.  Lede wat nie e-pos het nie se kennisgewings word gepos. 
 
Verskeie lede het geliefdes aan die dood afgestaan. Mag elkeen se seer met die hulp van 
bo vinnig herstel.  Ons dink in die besonder aan Greetjie Joos, wat Josef die jaar, deur 
kanker, aan die dood afgestaan het.  
 
Die finansiële situasie van Albatros is gesond en daar word gepoog om saamtrekfooie so 
laag as moontlik te hou. Die finansies is op ‘n baie verantwoordelike en gesonde wyse 
bestuur. Baie dankie ook aan alle lede wat op verskeie maniere ‘n bydrae gelewer het om 
die fondse te versterk, in die besonder baie dankie aan al die lede wat so hard gewerk het 
tydens die dans, dit is ons grootste fondsinsameling vir die jaar, en was weer-eens `n 
reuse sukses hierdie jaar. 
 
Volgens ons nuutste Ledeontleding wat ek vanoggend ontvang van Juliana ontvang het, 
staan Albatros tans op 44 lede. Die ouderdoms indeling van huidige lede is soos volg:  
Seniorburgers 13 en gewone lede 31.  
 
In die jaar het ons baie hoogtepunte asook laagtepunte in Albatros beleef.  Ons het die 
jaar op ‘n baie hoë noot afgeskop met baie lekker kampe, veral verlede jaar se kerskamp 
was iets besonders, asook ons Safari-ete Februarie hierdie jaar!  Ons eerste 
Vriendskapskamp saam met Helderberg in Maart was ook ‘n heerlike rustige kamp van 
lekker saamkuier en oor en weer met vriende gesels gedurende die naweek.   
 
Ongelukkig het ons ‘n daling in kampbywoning belewe nadat die moontlike verdeling van 
Albatros aangekondig is deur ‘n aantal lede wat ongelukkig gevoel het oor ‘n aantal sake.  
‘n Verdeling is nie op die NUB goedgekeur nie aangesien daar twee satelliete in Gebied 
Goeie Hoop bestaan en lede is aanbeveel om eers te probeer om by hierdie satelliete in te 
skakel, wat so aanvaar is – en ‘n aantal lede het ook reeds oorgeplaas na die satelliete.  
Ons gemiddelde bywoning van die kampe van die begin van die jaar was elke keer meer 
as 30 woonwaens maar het die laaste paar maande vanaf April, ongelukkig gedaal tot 10 
tot 12 woonwaens.  Ons hoop dat lede van Albatros in die toekoms weer hard gaan werk 
om ‘n nuwe positiewe gees onder die lede te laat heers en lede moet mekaar respekteer.  
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Aan almal wat gedurende hierdie jaar ‘n bydrae op een of ander manier gelewer het om 
ons kampe so lekker te maak, baie dankie en baie dankie ook aan alle lede wat my so 
getrou ondersteun het gedurende hierdie jaar toe ons bestuur deur ‘n baie moeilike tyd 
gegaan het.  Ek waardeer julle getroue bystand!  
 
Daar is nog baie wat beplan word vir die res van die jaar en ek wens Albatros alle 
voorspoed toe met die beplanning van die aktiwiteite vir kampe vir die res van die jaar. 
 
Alle voorspoed aan ons kinders met die eksamens wat net om die draai is en aan elke 
Albatrosser, voorspoed met dit wat julle ookal beplan vir die volgende jaar. 
 
Ek wil graag lede van ons Dagbestuur wat hier teenwoordig is, asook die voorsitters en 
besture van die ander streke ook bedank. Ons het as groep werklik lekker saamgewerk 
die afgelope jaar.  Baie dankie vir almal se ondersteuning ook aan my.  Baie dankie ook 
aan Fred wat my so ondersteun het gedurende hierdie jaar, wees verseker daarvan dat ek 
dit waarlik waardeer. Ek sou nooit hierdie groot taak op my eie stoom hierdie jaar alleen 
kon voltooi het nie, – dus gaan my grootste dank en waardering aan my Hemelse vader, 
wat my deur die jaar gelei het! 
 
Ek dank julle. 
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