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Jurie Dreyer 

Geagte Voorsitter, 

Meneer die President, mede dagbestuurslede, gebiedsvoorsitters, streekafgevaardigdes en 
belangstellendes. 

Môre sal dit presies 'n jaar gelde wees dat ek verslag gedoen het aan die 33ste kongres tydens 
SAWA se 40ste bestaansjaar.  Soos u sal onthou het die eerste vyf bladsye van gemelde verslag 
gehandel oor SAWA se eerste veertig jaar naamlik 1969 - 2009. 

Die verslag wat ek vandag aan u voorhou behoort dus vyf bladsye korter te wees en ek vra 
daarom u aandag daarvoor. 

Ek het so ongeveer twee weke gelede by 'n plek verby gery waar daar groot geskryf staan: 

"LIVE YOUR AFRICAN DREAM" 

Dit het 'n vraag by my laat opkom naamlik: Lewe ons ons SAWA droom? 

Wat is my droom vir SAWA? 

Geagte gebiedsvoorsitter en streekvoorsitter, wat is u droom vir SAWA? 

Hoe Iyk die streek waarvan u die voorsitter is? 

Is dit 'n streek met 'n vet bankbalans of 'n streek waar lede nooit kla oor byvoorbeeld oorde, 
plaatjies, kampgeld en noem maar op nie. 

Dit wil voorkom of sekere voorsitters nie bereid is om die ekstra myI te loop nie, die statistiek 
bewys dalk dat ek 'n punt beet het. 

By die nasionale wintersaamtrek daag twee streekvoorsitters uit 'n moontlike 25 op.  Tydens een 
van ons gebiede se gebiedsaamtrek is slegs dertig persent van die streekvoorsitters teenwoordig.  
Ons sien ook dat streke se bywoning by die Presidente nie na wense is waar die streekvoorsitter 
nie positief is nie. 

Ons moet almal elke dag keuses maak.  Ek wil vra dat ons in 2011 die keuse sal maak om ons 
SAWA droom uit te leef. 

Ons het die aanspreeklikheid aanvaar om hierdie organisasie te Iei.  Sekere van ons 
verantwoordelikhede kan gedelegeer word maar ons aanspreeklikheid kan nooit gedelegeer word 
nie. 

Ek doen graag soos volg verslag vir die jaar 11 Oktober 2009 tot 9 Oktober 2010.  

1. Grondwetlike verpligtinge  

Die Dagbestuur en NUB het voldoen aan die vereistes soos gestel in paragrawe 2.3.4 en 
2.4.4 met betrekking tot die aantal vergaderings. Behoorlik opgestelde sakelyste is vooraf 
aan die betrokkenes versprei en die notules is na elke vergadering versend.  Alle stawende 
bewyse en verslae is saam met die oorspronklike notules geliasseer.  

Uit die nege gebiedsvoorsitters se verslae is dit duidelik dat gebied- en streekvergaderings 
met die nodige erns benader word.  

SAWA se finansiële dissipline op nasionale vlak is op 'n baie hoë standaard danksy die 
beheer en kontrole van ons penningmeester en admin beampte.  



Uit die verslae blyk dit ook die geval te wees op gebieds- en streeksvlak.  

Ons moet deurgaans onthou dat ons met lede se geld werk en swak beheer kan nie geduld 
word nie.  

Daar is op 30 Junie weer 'n voorraadtelling gehou en die kontrole het getoon dat alles in 
orde is en dat daar ook van die bates rekenskap gegee kan word.  

2. Finansies, Fondsinsameling en Finansiële verslaggewing  

Geagte voorsitter, soos ek in my verslag van 10 Oktober 2009 voorspel het, het 
rentekoerse wel gedaal en 2010 was op verskeie ekonomiese terreine 'n moeilike jaar.  

Ons kan vandag met dankbaarheid verslag doen dat SAWA se finansies kerngesond is.  

Die nasionale penningmeester het volledig verslag gedoen en die state is reeds 
goedgekeur.  Ek wil egter net verwys na die laaste syfers op bladsy 73 van die kongres 
dokument.  

Ons het begroot vir 'n verlies van R29 450 maar het afgesluit met 'n wins van  
R1 237.  Daar is niks fout met die begrote syfer nie maar die verskil is veroorsaak deur die 
besparing in reiskoste en kongresuitgawes.  

Die dagbestuur het streng gehou by die geskeduleerde besoeke soos tydens die 
beplanningsvergadering bespreek en sodoende is reiskoste beperk.  

Tydens die Mei NUB is die begroting vir 2010/2011 goedgekeur met 'n verdere beperking 
op reiskoste.  

Streke moet hiervan kennis neem en indien 'n dagbestuurslid genooi word om 'n saamtrek 
by te woon moet die koste in ag geneem word.  Ons het 'n geslaagde Presidente-saamtrek 
gehad alhoewel ek 'n beter opkoms van die omliggende streke verwag het. 

Voorsitter, ek wil vandag aan hierdie kongres 'n uitdaging rig:  Bring vir my 300 woonwaens 
na die 2011 Presidente en ek onderneem om met die penningmeester en NUB te 
onderhandel dat die ledegeld by die 2011 kongres minimaal moet verhoog.  

Daar is nog 'n aantal feesjaartafeldoeke by die kantoor wat moet base kry.  Kom ons wend 
'n spesiale poging aan om hierdie gedenk-item by ons lede te kry.  

Ek deel graag ook met u die volgende inligting.  

SAWA het op verskeie terreine bygedra deur middel van ons erediens kollektes.  
Die volgende bydrae is sedert 2003 oorbetaal: 

Bybelgenootskap  
Ander instansies soos ouetehuise en jeugversorgings sentrums  
Ander instellings  

Totaal:  

R144229  
R177221  
R203634 

R525 084 

Dra asseblief hierdie inligting aan ons lede oor asook my dank vir hulle betrokkenheid by 
eredienste en boekevat geleenthede.  

Dankie aan ons twee Kaapse gebiede vir hulle onderskeie bydraes tot die nasionale kas.  

Soos u bewus is het ons lootjies verkoop vir 'n grootskerm "TV" en die entoesiasme het 
weer gewissel van bykans nul tot uiters positief.  Dankie aan daardie streke en lede wat 
meer as hulle kwota verkoop het.  Die wenner word vanaand bekend gemaak.  

Hiermee my opregte dank aan Fanie Jordaan wat SAWA se finansies met groot 
omsigtigheid en bekwaamheid beheer.  I  

Juliana hanteer die dag tot dag banksake en boekstaaf elke transaksie.  Baie dankie ook 
aan jou vir die tyd wat jy buite normale ure aan SAWA afstaan.  

 



3. Ledetal en uitbreiding  

Die ledetal het bykans onveranderd gebly oor die verslagtydperk.  Wat kommer wek is dat 
daar 212 bedankings was wat beteken dat ons nog nie ernstig genoeg is oor ledebehoud 
nie.  

Daar sal voor die November NUB 'n ontleding gemaak word oor die redes vir bedankings 
en dit sal dien as werksdokument oor ledebehoud.  

Ons moes ongelukkig as gevolg van omstandighede Riemland se status na Satelliet 
verander.  Daar is twee nuwe satelliete gestig naamlik Kaapzicht en Bronberg.  Ek wil die 
sameroepers sterkte toewens met die groot taak en ons hou hulle vordering dop. I  

Dankie aan al die besture wat erns maak om SAWA se belangrikste bate naamlik sy lede te 
dien en te beskerm. 

4. Publikasies en webwerf 

Hierdie was die eerste jaar vir die nuwe publikasiekomitee en dit is duidelik dat die kwaliteit 
van Sawanant en die webwerf nog steeds op ‘n hoë standaard is. 

Die komitee het volledig verslag gedoen in bylaag B8 van die kongresdokument.  

Soos u weet het ek sedert 2006 sterk klem gelê op kommunikasie en hierdie deel van ons 
organisasie moet sterk uitgebrei word. 

Aan elke streek, gebied en lid wat bydraes maak tot Sawanant en webwerf my opregte 
dank.  

My dank aan die komitee vir die onbaatsugtige volgehoue diens aan ons lede. 

Streeknuusbriewe se belangrikheid moet nie onderskat word nie en dit is teleurstellend dat 
sekere streke skynbaar nie besef dat hierdie hulpmiddel tot beter bestuur van ‘n streek lei 
nie. 

Die standaard van streeknuusbriewe verbeter nog steeds en die beoordeling om ‘n 
uiteindelike wenner te bepaal raak nogal ‘n uitdaging. 

Daar sal vanaand tydens die dinee 'n addisionele trofee in die publikasie-kategorie 
oorhandig word. 

Aan die ontvangers van trofees en sertifikate byvoorbaat geluk. 

5. Beplanning vir 2011  
 
Die jaarlikse dagbestuur beplanningsvergadering word gehou tydens die naweek van 29 tot 
31 Oktober. 

Ek wil ‘n beroep op gebiedsvoorsitters doen om te verseker dat elke lid kennis dra welke 
dagbestuurslid as voog vir die spesifieke gebied optree en dat navrae deur die streek- 
bestuur na die gebied en dan na die betrokke voog gestuur word. 

Streek Wapadrand tree op as kamp kommandante tydens die Presidente. 

Aanbieding van die 2011-Kongres sal tydens die beplanningsvergadering bespreek word. 
Die volledige dokument sal na die November NUB versprei word. 

6. Bedankings 

Meneer die voorsitter hierdie is die aangename deel van die verslag. 

Eerstens aan elke streekvoorsitter en besture vir die werk wat in die streke gedoen word.  

Aan die gebiedsvoorsitters vir die oorhoofse bestuur van elke gebied, bywoning van NUB- 
vergaderings en die indien van verslae. 

Ons neem vandag afskeid van twee staatmakers naamlik Gert Meyer en Pieter van der 
Westhuizen.  Baie dankie aan julle vir die tye wat julle op die NUB gedien het.  Sterkte aan 
julle opvolgers.  



Baie geluk aan almal wat by die afgelope AJVs verkies of herkies is.   

Dankie aan ons borge en adverteerders vir julle ondersteuning.  

Aan elke lid wat getrou deelneem aan SAWA se aktiwiteite my opregte dank.  

Aan ons Presidentspaar baie dankie vir 'n jaar se heerlike saamwerk en dat ek gereeld op 
Nico Spaumer se raad kon staatmaak.  Dankie vir jou betrokkenheid by ons senior burgers 
asook vir die toer wat jy en Christo van der Merwe gereël het.  

Christo dankie dat jy die toerleier was.  

Ons redaksie vir hantering van die webwerf en Sawanant. Dankie ook aan Mahlie Schoultz 
vir die tydjie wat sy betrokke was.  

Aan my mede dagbestuurslede, baie dankie vir die ekstra myI wat julle vir SAWA loop.  
Elkeen aanvaar volle verantwoordelikheid vir sy deel van die werk en dit word met 
onderskeiding gedoen.  

Juliana Knoetze is soos die afgelope paar jaar die hoeksteen waarop SAWA se 
administrasie rus.  Aan jou baie dankie en ek glo ek praat namens ons hele organisasie.  

Streek Oosvaal het die naweek sover goed hanteer en sal more verder bedank word.  

Aan Kittie vir haar bystand die afgelope jare en dankie dat sy en my gesin my ondersteun.  

Voorsitter ek sluit af. 

Ek het by die inleiding van die verslag gevra, wat is my droom vir SAWA?  

Dit is by my 'n wens dat hierdie organisasie beskerm sal bly vir ons nageslagte en dat ons 
die verantwoordelikheid sal openbaar om dit wat oor 41 jaar opgebou is so te bestuur dat 
dit 'n tuiste sal bly vir ons lede en dat nie-lede jaloers sal raak om ook deel van SAWA te 
word.  

Dankie aan ons Hemelse Vader vir sy krag en genade en mag Hy ons drome vir SAWA 
verwesenlik. 

James Huneke het gesê:  "All men of action are dreamers." 

Ek dank u.  

Jurie Dreyer  
Nasionale Voorsitter  

 


