
Dagsê aan al die lede. 

  

Glo almal het ‘n heerlike Paasnaweek gehad en die lede wat so gelukkig en bevoorreg was 

om die Presidente te kon bewoon, wat ‘n fees was dit nie. Ons glo almal het dit geniet. 

  

Ek wil net weereens dankie sê aan al die lede wat die Saterdag oggend so hart gewerk het by 

ons stalletjie waar ons kerry en rys en sappies verkoop het. Ons het toe op die ou einde ‘n 

donasie van R2000.00 aan die nasionale kas gegee. 

  

Ons gholfdag was ‘n groot sukses en ek wil ‘n spesiale dankie gee aan Mike die 

organiseerder en al die lede vir hul bydraes wat gevolg het tot die sukses van die gholfdag. 

Ons het om en by R20 000 die jaar ingesamel vir die kas wat weereens wys wat ‘n groot 

sukses dit was. Ek is ook op die oomblik besig om persoonlike briewe aan elke borg te stuur 

om dankie te sê vir hul getroue bydra. Ons as bestuur het besluit om ’n bonanza (kas betaal 

gedeelte van kamp geld) naweek te reël met een van die streek kampe voor die AJV.     

  

Lief en Leed: Ons wil almal weer eens gelukwens met hul verjaarsdae en huweliks 

herdenkings. Ek wil graag ‘n spesiale gelukwensing aan die sekretaresse gee vir haar 

verjaarsdag die 5/05 en dan ook my vrou dieselfde dag. 

  

Ons het ook verneem dat Mariza Jennings se ma weer ‘n beroerte gehad het, sy was in ICU 

maar is uitgeskuif na ‘n gewone saal, dit gaan darem al beter. Ons gebede is met haar en die 

familie in die moeilike tyd.   

  

Ons sien nou uit na ‘n paar nuwe kampe naamlik Eastco, Dube en die winter saamtrek by 

Klein Kariba voor ons AJV wat plaas vind 24-26 Augustus te Koppisol. Ons vra dat as u 

enige idees het vir die Tema dit so go moontlik aan bestuur sal stuur sodat ons dit in ag kan 

neem. Soos met elke AJV vra ons ook dat as u voel dat u enige iemand wil nomineer vir 

bestuur of self op bestuur wil dien dit begin bespreek en u nominasie vorms indien. Daar sal 

‘n sper datum later deurgegee word. Kan ek ook vra dat as u voel enige iemand verdien ‘n 

Meriete Toekenning, dit ook aan bestuur sal deurgee met die nodig motivering voor 4 Mei.  

  

Alle lede word genooi na die Kongres wat plaasvind 21-23 September te Hartenbos. Laat asb. 

bestuur weet of u dit sal wil bywoon sou dit per bus, groep of vliegtuig wees, sodat ons u met 

die regte persone in verbinding kan sit of reëlings vir u kan tref. 

Ons wil dan ook van die geleentheid gebruik maak om dankie te se aan Marlene Etberg wat 

die kaartjies vir die Barnyard beskikbaar gestel het, die lede wat van dit gebruik gemaak het, 

het almal dit vreeslik geniet en dit was baie lekker om so met mekaar te kuier in ‘n 

weeksaand. 

  

Mense ons het ongelukkige baie lede die jaar al verloor a.g.v. finansies, siekte en persoonlike 

redes. Ons het ook toegeslaan op lede wat vir meer as die voorgeskrewe 3 maande agterstallig 

is volgens die voorgeskrewe Grondwet. Maar ek sien dit as ’n snoei tydperk sodat ons ’n 

sterker en ’n gesonder streek sal wees en later die vrugte daarvan sal dra.  

  

Ek wense u almal ’n wonderlike maand toe vol opwinding en sien u by Eastco!!!  

  

Groete 

Brian van Niekerk 

Voorsitter - Elandsrand 


