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Inleiding 
 
Geagte voorsitter, meneer die President mede dagbestuurslede, ander lede van die NUB, 
streek afgevaardigdes, belangstellendes en gaste. 
Voorsitter ek het in my verslag van 2010 gevra dat ons in 2011 ons SAWA drome sal 
uitleef.  In die 2011 verslag het ek die  beeld van ‘n kompas gebruik wat rigting verskaf.  
Ek het verwys na SAWA se grondwet reëls “Missie en Waardes”. 
Ons tema vir 2012 was “Wees Trots op SAWA”   Ek wil die volgende vraag vra en dit is:  
Kan SAWA aanspraak maak daarop deur te sê dat ons die Leier in Woonwa kampering 
is? 
Ek wil ‘n oomblik by bogemelde stil staan.  Is dit nog steeds ons droom om SAWA ‘n tuiste 
te maak vir ander woonwa gebruikers wat bereid is om ons waardes te deel.  Tree ons 
inklusief op of het ons so in ons kleingroepie ‘n veilige gemaksone geskep wat vir enige 
potensiele lid as afskrikmiddel sal dien. 
SAWA word hierdie jaar 43 jaar oud.  Ons President Nico Spaumer sê gereeld dat SAWA 
se behoud sy goed opgestelde en effektiewe grondwet is.  
Die dagbestuur en president het hierdie jaar die voorreg gehad om verskeie AJV’s by te 
woon.  Daar is by ons konsensus dat die nakoming van die bepalings van sekere 
paragrawe van die grondwet min of geen aandag tydens sommige streke se AJV’S geniet. 
Ek wil ‘n beroep op Streekvoorsitters doen om 2013 besondere aandag aan hierdie saak 
te skenk en nie die streek se AJV te beskou as net nog ‘n verpligting wat vinnig 
afgehandel moet word nie. 
Ons vorige Nasionale Ondervoorsitter Chris Delport het herhaaldelik gepleit dat opleiding 
‘n prioriteit by alle vlakke van bestuur moet word en ek kan nie anders as om die erns van 
hierdie saak onder u aandag te bring nie.  Daar moet spesiale pogings aangewend word 
om opvolg-besture betyds te identifiseer en om sulke lede toe te rus om die leisels 
suksesvol oor te neem wanneer nodig. 
Streekbesture moet nuwe lede ook blootstelling aan die breër SAWA gee sodat ‘n lid besef 
SAWA bestaan nie net uit die klein kringetjie van ‘n enkel streek nie.  Daarom word 
nasionale saamtrekke en gebiedsaamtrekke gereël. 
‘n Streekvoorsitter wat sy lede doelbewus aanmoedig om hierdie tipe saamtrek te ignoreer 
moet homself afvra of hy in hart en siel nog werklik ‘n sawanant is. 
Kom ons streef daarna om in die woorde van Fanie Marx ‘n wen wen situasie te bereik. 
Geagte Voorsitter ek doen soos volg verslag oor werksaamhede van ons organisasie vir 
die tydperk 15 Oktober 2011 tot 22 September 2012. 
  
1. Ledetal en Uitbreiding  
Voor ek sekere statistieke verskaf moet ons eers na ‘n paar faktore kyk wat hierdie 
belangrike saak beïnvloed. 



Eerstens is dit ‘n feit dat ekonomiese faktore ‘n belangrike rol speel.  Ek glo nie dit is nodig 
dat ek die bedreigings elkeen individueel aanspreek nie.  Ons is almal bewus van die hoë 
brandstof prys, tolgelde, koste vir die onderhoud van voertuie en woonwaens en stygende 
koste by oorde. 
Bogemelde dra by dat ons ledetal onder druk is maar ek is van mening dat al sou al 
bogemelde faktore buite rekening gelaat word sekere streke nog steeds ‘n probleem met 
ledewerwing sal ondervind as gevolg van onbetrokkenheid. 
Op 30 Junie 2011 was die ledetal 1678 en op 30 Junie 2012 was dit 1556 dus ‘n daling 
van 7,27%.  Gedurende die verslag tydperk het 10 streke nie een lid gewerf nie en 
alhoewel daar bepaalde redes by sekere van hulle is, is ek van mening dat hier tog ruimte 
vir verbetering is. 
Dit is dan aangenaam om te berig dat Riemland weer as volwaardige streek funksioneer 
en dat Noord-Boland by die Augustus NUB toestemming gekry het om streek status op te 
neem.  Rietfontein se stiging vind ook plaas tydens die Nasionale saamtrek van 12 tot 14 
Oktober te Malonjeni. 
Ongelukkig was dit ook nodig om Noordwes en Drakensberg en Jukskei te ontbind en die 
lede by aangrensende streke in te deel. 
Op versoek van die lede wat die gebiede Stellaland en Oranje-Goud vorm het die NUB by 
die Augustus vergadering toestemming verleen dat hierdie twee gebiede sal ontbind en 
die streke toegedeel word aan Goue Weste en Vaaldriehoek.  My dank aan Coen van der 
Merwe en Gert Meyer vir die volledige motiverings wat aan die NUB voorgelê is. 
 
2. Grondwetlike verpligtinge 
Sedert die vorige kongres het die dagbestuur sewe vergaderings gehou asook vier NUB 
vergaderings.  Die bepalings van paragraaf 2.4.4 van die grondwet is dus nagekom.  Daar 
is in alle opsigte voldoen aan die bepalings van paragraaf 2.4.6 van die grondwet. 
Finansiële verslae is by elke vergadering voorgelê en is streng kontrole uitgeoefen deur 
die Nasionale Peningmeester. 
Alle verslae asook die begroting vir die jaar 2012/2013 is deur die NUB goedgekeur.  
Verslag is deur elke gebiedsvoorsitter gelewer oor die werksaamhede van elke streek. 
 Streekbesture word versoek om die grondwet en reëls met lede te bespreek om onnodige 
navrae en probleme te beperk.  Die voorraad telling is op 30 Junie gehou en alle items kon 
verantwoord word. 
Die bate register is opdateer en so ook die besluite register.  Christo van der Merwe is 
verantwoordelik vir laasgenoemde.  Daar is voldoende korttermyn versekering in plek om 
die voorraad en bates te beskerm. 
 
 
3. Finansies en Finansiele verslaggewing 
SAWA se finansies is kern gesond.  Dit kon hoofsaaklik toegeskryf word aan die uiters 
geslaagde Presidente saamtrek te Klipdraai.  ‘n Bydraende faktor is ook die TV-loodjies en 
die reuse inset van ons skakelbeampte Andre Knoetze. 
Ek wil in hierdie verslag ‘n spesiale woord van dank aan Streek Noord-Vrystaat uitspreek 
vir hulle harde werk by die Presidente.  Die ondersteuning van Anton en Sondra 
Koekemoer verdien ook spesiale vermelding.  



Ons twee Kaapse gebiede dra ook jaarliks by tot die Nasionale kas en hierdie jaar is daar 
ook hulp verleen om hierdie Kongres ‘n sukses te maak.   
Reiskoste word binne begroting bestuur.  SAWA se finansiële state word deur ‘n 
onafhanklike eksterne ouditeur ge-oudit en danksy die nougesette werk van Fanie Jordaan 
het ons hierdie jaar weer ‘n skoon verslag ontvang.  Dankie ook aan Juliana vir die beheer 
en kontrole wat in die kantoor toegepas word.   
Danksy die positiewe gesindheid van ons lede tydens nasionale saamtrekke is ‘n bedrag 
van R10,491 aan Bybelverspreiding oorbetaal.  Soos u op bladsy 77 van die kongres 
dokument sal merk is die kollektes vir hierdie jaar reeds R11,436. 
Die kontant posisie het sedert 30 Junie ‘n aansienlike daling getoon as gevolg van 
reiskoste bystand asook ander uitgawes vir hierdie kongres.  Ek is egter nie bekommerd 
nie, want ek weet ons Presidente wat deur streek Vaalrivier aangebied word gaan ‘n reuse 
sukses wees. 
Uit gebiedsverslae blyk dit dat streke se finansies goed bestuur word en dat die nodige 
kontrole toegepas word. 
  
4. Sawanant Webwerf en Streeknuusbriewe 
Voorsitter ek wil nie herhaal wat die publikasie komitee reeds oor gerapporteer het nie. 
SAWA se webwerf is iets om op trots te wees en hierdie kongres kan nie anders as om 
groot dank en waardering teenoor Diana Fourie uit te spreek nie.  Sy doen hierdie 
liefdadigheids werk gedurende haar gewone dagtake en oornaweke en soms in die nag. 
Stuur asseblief u bydraes en fotos gereeld in en sorg dat ou inligting verwyder word.  
Ons nasionale nuusbrief Sawanant word met groot ywer deur Alet Meyer bedryf en word 
soms uit bykans geen bydraes opgetower tot ‘n volwaardige nuuswaardige tydskrif.  Kom 
ons help asseblief hier om Alet se taak te verlig. 
Streeknuusbriewe speel ‘n belangrike rol in elke streek om ons lede in te lig oor die 
gebeure van die streek.  Elektroniese kommunikasie neem toe en dit bespaar ook koste.  
Lede wat nie toegang tot rekenaars het nie moet asseblief in ag geneem word.  
Dankie aan Jannie Meyer en Alet vir die be-oordeling van die streeknuusbriewe en ons 
sien uit na ’n paar verrasings vanaand met betrekking tot hierdie kategorie. 
Die foto kompetisie het ook weer pragtige fotos opgelewer en dank aan ons beoordelaars 
in die verband. 
  
5. Skakeling met ander instansies en Borge 
Danksy die werk van ons nasionale skakelbeampte is ons verhouding met Jurgens CI en 
ander handelaars op ‘n baie hoë vlak.  Hy het ook weer daarin geslaag om die volle koste 
van die kaskar wedren geborg te kry deur Bobo Campers.  Anton Koekemoer het vir ons ‘n 
borg vir die medaljes verseker. 
Fred Schmiedeskamp het goeie verhoudings met Du Toits Kloof Kelders gesmee en is ‘n 
groot aantal wyn vir die Presidente geskenk.  Gisteraand se wynproe is ook geborg en ook 
vannaand se wyn op die tafels. 
  
6. Bedankings 



Voorsitter ek wil graag by ons lede begin en elkeen opreg bedank vir die lojale 
ondersteuning van hul onderskeie besture.  Aan elke bestuurslid dankie dat u bereid was 
om die leisels vas te hou. Dit was vir my ‘n groot voorreg om saam met ‘n puik span 
gebiedsvoorsitters te dien en ons neem vanaand afskeid van ‘n paar van hulle.  Tydens 
vannaand se dinee sal ek u persoonlik bedank.  
Baie dankie aan al ons borge en almal wat ons finansieël of andersins ondersteun het. 
Dankie aan ons Presidents paar Nico en Sarie vir julle ywer en entoesiasme waarmee julle 
SAWA dien.  In besonder Nico vir jou betrokkenheid by ons senior burgers en dat jy ‘n 
nuwe stel reëls daar gestel het.  Vir die toer reëlings wat jy getref het en dat jy almal veilig 
tot hier gelei het, baie dankie. 
Ek wil ook graag my dank betuig aan Christo van der Merwe vir sy insette met die reëlings 
en veral sy onderhandeling met Sanparke. 
Aan die res van die dagbestuur en hulle gades baie dankie vir julle onbaatsugtige ywer en 
lojaliteit teenoor ons organisasie. 
Voorsitter ek sal my plig versuim as ek nie spesiale melding maak van ons ou groot 
maat Fanie Jordaan wat tans met ernstige kanker worstel nie. Ek weet hy is in hart en siel 
by ons.  Dit is my wens dat hy en Berta die nodige krag sal ontvang om die pad te loop wat 
vir hulle bestem is.  (Fanie is op 20 September 2012 oorlede – WebRed) 
Aan Kittie dankie vir haar stille ondersteuning en laat nagte se wakker bly as ek met 
SAWA aangeleenthede besig is. 
Voorsitter ek sluit af.  Ek is trots op SAWA. 
Waar hier en daar klein jakkalsies uit kruip slaan ons hulle plat. 
Hierdie organisasie is groter as enige individu en sal vir die volgende 43 jaar voortbestaan 
mits ons elkeen ons verantwoordelikheid besef en dit nakom. 
Mag hierdie kongres vir u elkeen iets beteken en kom ons gaan met ‘n positiewe 
gesindheid terug na ons streke en ons gaan maak ‘n verskil. 
Dit is my wens dat elkeen in sy SAWA lewe asook persoonlike lewe geseën sal wees en 
vreugde by elke saamtrek sal ervaar. 
Ek dank u vir u geduld. 
 
Jurie Dreyer 
Nasionale Voorsitter 
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