
OPENINGSREDE  VAN  DIE  PRESIDENT  AAN  DIE  37STE  KONGRES 

VAN  DIE  SUID-AFRIKAANSE  WOONWA-ASSOSIASIE  OP 

12  OKTOBER  2013  TE  BUFFELSPOORT. 

Mnr. Die Voorsitter, Dagbestuurslede, Gebiedbestuurvoorsitters, Streek afgevaardigdes, 

gaste en ander Sawa belangstellendes. 

2013 se Kongres sal in die toekoms bekend staan as die kongres waar ons belangrike 

besluite moes neem. 

Soos u almal bewus is, gaan ons vandag weer kyk na Sawa se struktuur om by 'n 

veranderde omgewing aan te pas.  'n Proses waaraan die Nasionale Dagbestuur hierdie jaar 

heelwat tyd bestee het. 

Sawa staan voor heelwat uitdagings in die woonwa ontspanningsbedryf en sal ons almal 

moet koppe bymekaar sit om die voortbestaan van ons geliefde organisasie te verseker. 

Ons almal wat in Sawa se bestuurstrukture betrokke is, sal moet ernstig besin hoe ons Sawa 

voorentoe gaan neem die toekoms in. 

Sawa het in ledetal die afgelope twee jaar 'n negatiewe groei getoon en dit behoort vir ons 

almal 'n bekommemis te wees.  Die van u wat in besighede betrokke is, sal besef dat geen 

organisasie kan voortbestaan as dit nie groei nie. 

So moet ons almal binne Sawa in die toekoms verseker dat Sawa positief groei.  'n 

Aangeleentheid waaraan baie van ons streke nie aandag aan gee nie.   

Ek gee graag vir u ons ledetal jaar se statistiek om my standpunt te beklemtoon: 

• 9 streke het geen lid in die afgelope jaar gewerf nie. 

• 14 streke het slegs een oftwee lede in diejaar gewerf. 

• 9 streke het drie of vier lede in die jaar gewerf. 

• Net 4 streke het vyf of ses lede in die jaar gewerf. 

• Net 3 streke het sewe tot agt lede in die jaar gewerf. 

• Slegs 3 streke het 8 of meer lede in die jaar gewerf. 

Alhoewel ons in die jaar weI 134 lede gewerf het, het daar 206 lede nie hul lidmaatskap 

hernu nie of het bedank.  'n Negatiewe groei van 72 lede. 

Hierdie statistiek behoort vir ons almal 'n wekroep te wees om aandag te gee aan 

ledewerwing asook die behoud van ons huidige Iede en lede wat nuut aansluit. 'n 

Aangeleentheid waaraan die nuwe Dagbestuur in die komende jaar sekerlik aandag aan sal 

skenk. 



Nog 'n aspek wat kommer wek by ons lede is die koste om saamtrekke by te woon.  Hierdie 

aspek raak veral ons Senior burgers maar ons gewone lede voel ook die finansiële druk. 

Dit is dus nie vreemd dat ek as Nasionale Senior Burgerverteenwoordiger hierdie jaar van 

streke versoeke gekry het om mid-week saamtrekke vir senior burgers te kan reël buite die 

normale streek saamtrekke nie. 'n Aangeleentheid wat by die komende beplannings-

vergadering beslis aandag sal kry. 

Brandstofpryse, woonwapark tariewe en die dreigende tol-tariewe speel veral hier 'n rol. 

Bogenoemde faktore sal deur ons almal in ag geneem moet word wanneer ons saamtrekke 

beplan. 

Streekbesture en die Nasionale Uitvoerende Bestuur sal moet ernstig besin oor hierdie 

aangeleentheid en sal ons beslis planne moet beraam om dit steeds vir ons lede moontlik te 

maak om Sawa se saamtrekke wat ons hoof aktiwiteit is, te kan bywoon. 

Mnr. Die Voorsitter ek wil nie 'n negatiewe prentjie skilder nie, maar almal in Sawa se 

betuurstrukture moet kennis neem van die knelpunte wat ons lede ervaar en ons moet pro-

aktief optree. 

Indien ons behoorlik beplan en ons kennis gebruik kan ons steeds Sawa se tradisies laat 

voortbestaan.   

Ek is opgewonde oor die jaar wat voorlê en ek wil die voorspelling maak dat die komende 

jaar 'n omkeer jaar vir Sawa kan wees as ons almal saamwerk.  Ons het sterk en 

entoesiastiese Streekbesture en met die hulp, raad en ondersteuning van ons Nasionale 

Uitvoerende Bestuur kan ons Sawa se voortbestaan verseker. 

Ek sluit af om my opregte dank en waardering aan u almal en die verskillende besture oor te 

dra vir u onbaatsugtige diens en ywer wat u aan die dag Iê om Sawa steeds die voorkeur 

woonwa organisasie vir die woonwa-eienaar te maak. 

Ek wens u almal sterkte toe vir die jaar wat voorlê.  Kom ons almal vat hande en ons maak 

2014 'n besondere jaar vir Sawa. 

Met hierdie woorde verklaar ek hierdie 37ste Kongres van die Suid-Afrikaanse Woonwa-

Assosiasie as geopen 

Ek dank u, 

 

Nico Spaumer 

Sawa President 


