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Nico Spaumer  

Meneer die voorsitter, dagbestuurslede, gebiedbestuurvoorsitters. streekafgevaardigdes, 
gaste en ander Sawanante,  

Hier aan die einde van SAWA se 41ste bestaansjaar kan 'n mens nie anders as om terug 
te dink en vir jouself die vraag te vra hoe dit moontlik is dat 'n ontspanningsorganisasie so 
lank kan bestaan en steeds so gewild is by sy lede is nie.  

Ek wil hierdie vraag egter beantwoord deur drie eenvoudige redes aan u voor te hou en 
wel as volg:  

- SAWA het 'n sterk grondwet en administratiewe reëls en riglyne.  

- Die toegewydheid van SAWA se lede en besture deur die jare.  

- SAWA se kultuur en beginsels (hierby sluit ek ons Christelike beginsels in)  

Daar is natuurlik steeds baie ander redes ook maar deur slegs hierdie drie hoofpunte te 
noem kan ons verstaan waarom SAWA steeds die organisasie is wat so getrou deur sy 
lede ondersteun word.  

Indien ons organisasie nie op die regte pad sou wees nie sou al drie hierdie punte seker 
nie die toets kon deurstaan nie.  

Ek maak hierdie stelling op grond van inligting dat 'n ander groot woonwa organisasie se 
ledetal gedaal het vanaf 10 000 lede 'n paar jaar gelede tot ongeveer net onder die 3 
000 lede op hede.  

Dit terwyl SAWA se ledetal redelik konstant op 'n vlak van net onder die twee duisend 
lede gebly het.  

Daardeur sê ek nie dat ons die perfekte organisasie is nie maar ons doen sekerlik iets 
reg. Ons moet egter met 'n veranderde omgewing tred hou en steeds die volgende vrae 
vra:  

- Is SAWA steeds aantreklik vir die Suid-Afrikaanse woonwaganger?  

o Is SAWA bekend aan die Suid -Afrikaanse woonwaganger? 

o Doen ons genoeg om lede vir ons organisasie te werf?  

- Voldoen SAWA se bestuurstrukture steeds aan die behoeftes van ons 
organisasie en die lede?  

 



- Voldoen die aktiwiteite wat SAWA aanbied steeds aan die behoeftes van 
ons lede?  

o M.a.w. reël ons die regte aktiwiteite op ons saamtrekke? 

o Reël ons saamtrekkke by die regte oorde in ag genome die tariewe, 
roetes en afstande waar die woonwapark geleë is?  

- Doen ons besture genoeg om nuwe lede tuis te laat voel binne SAWA en 
doen ons genoeg om bestaande lede vir SAWA te behou?  

- SAWA kommunikasie 

o Word SAWA lede genoeg op hoogte gehou met wat in SAWA gebeur op 
nasionale-, gebied- en streekvlak?  

o Hoe kommunikeer ons met ons lede op streek-, gebied- en nasionale 
vlak?  

Indien ons op hierdie vrae positief kan antwoord is ons op die regte pad, maar ek is van 
mening dat ons op baie aspekte kan verbeter en verander.  

Dit is waarom daar op ons almal die verantwoordelikheid rus om voortdurend met 
voorstelle na vore te kom waar ons aanpassings kan maak in belang van ons 
organisasie en ons lede.  

Meneer die voorsitter ek wil afsluit met die volgende twee stellings :  

Moet nie vra wat SAWA vir my kan doen nie,  

maar vra eerder wat kan ek vir SAWA doen.  

Met hierdie woorde verklaar ek hierdie 34ste Kongres van die Suid-Afrikaanse Woonwa 
Assosiasie as geopen.  

Ek Dank u  

Nico Spaumer  
President  


