
DIE  SUID-AFRIKAANSE  WOONWA-ASSOSIASIE 

VERSLAG  VAN  DIE  NASIONALE  VOORSITTER  AAN  DIE 37STE  KONGRES 

GEHOU  TE  BUFFELSPOORT  OP  12  OKTOBER  2013 

INLEIDING: 

Meneer die President, mede Dagbestuurslede, Gebiedsvoorsitters, Streek 

afgevaardigdes en ander belangstellendes. 

Dit is vir my 'n voorreg om weer verslag te doen oor die afgelope Sawa jaar se 

werksaamhede sedert 22 September 2012. 

Om in hierdie verslag weer 'n aantal sake te herhaal wat reeds in die kongres dokument 

verskyn sal geen doel dien nie daarom wil ek eerder fokus op die huidige stand van 

Sawa as organisasie en as rolspeler in die buitelug bedryf.  Ek sal ook poog om 'n paar 

toekoms visies met u te deel. 

Gedurende 2009 en 2010 het ek tot die besef gekom dat Sawa sy fokus areas sal moet 

verskuif om die organisasie so te plaas dat sy bestaan vir die volgende 44 jaar verseker 

word. 

By die 2011 kongres is 'n wysiging aan die grondwet voorgestel om die struktuur te 

verander soos u almal bewus is, het daardie voorstel nie die vereiste twee-derde 

meerderheid gehaal nie.  Direk na gemelde kongres het ek verskeie veroeke ontvang 

om die voorstel te hersien wat uitgeloop het op die struktuur verandering wat vandag 

hanteer is. 

Sawa vorm 'n intergrale deel van die woonwa bedryf in ons land en ek was onlangs in 

gesprek met KSA, Jurgens klub en Safari Gilde.  Elkeen van hierdie organisasies 

worstel met presies dieselfde uitdagings as ons.  Daarom is dit van kardinale belang dat 

die implimentering van die nuwe struktuur met die nodige erns benader sal word. 

Elke streekvoorsitter sal binne die grondwet en reëls volle verantwoordelikheid vir die 

funksionering van sy streek moet aanvaar. Dit is onaanvaarbaar dat agt streke 

gedurende die boekjaar geen lid gewerf het nie en 'n verdere sewe slegs een lid gewerf 

het.  

Besprekings vir nasionale saamtrekke, ingesluit die kongres, word nie betyds gedoen 

nie.  Tot verlede Vrydag was daar nog geloofsbriewe uitstaande.  Meneer die 



Streekvoorsitter, u staan pa vir u Streek se funksionering en ek versoek dat hierdie 

onnodige druk op die Sawa kantoor uitgeskakel moet word. 

In 2012 was ons tema, “Wees trots op Sawa".  Ek sluit hierdie inleiding af met 'n vraag 

naamlik:  Kan 'n mens iets koester waarop jy nie trots is nie? 

1. 

Die bepalings van paragraaf 2.4.4 van die grondwet is nagekom en die vereiste 

hoeveelheid vergaderings is gehou.  Soos bepaal in paragraaf 2.3.4 het die NUB 

ook sy verpligtinge nagekom.  Volledige sakelyste en notules is by elke 

vergadering te tafel gelê.   

Grondwetlike verpligtinge 

Die Dagbestuur en President het sedert die vorige kongres 86 saamtrekke 

bygewoon en altesaam 37 AJV'S.  By sekere saamtrekke en AJV's was daar 

duplisering soos bv Presidente en ander Nasionale saamtrekke.  Dagbestuur 

reiskoste is ruim binne begroting aangesien baie van hierdie koste persoonlik 

gedra is. 

In hierdie verband wil ek tog reageer op 'n vraag van 'n oningeligte lid waarom dit 

vir die Nasionale Voorsitter nodig was om op Sawa koste die nuwe struktuur 

bekend te stel.  Ek het vir hom slegte nuus aangesien my reiskoste vir die 2013 

boekjaar R1240-57 laer was as die 2012 boekjaar.  Ongeveer 90% van die 

besoeke is persoonlik betaal. 

Sekere streke se AJV's voldoen nie aan die basiese reëls nie aangesien dit 

gebeur dat lede nie 'n behoorlike dokument ontvang nie.  In sekere gevalle 

bestaan die dokument uit 'n enkel vel papier en word geen finansiële state 

aangeheg nie. Ek het in my 2011 verslag 'n beroep gedoen dat AJV's met meer 

erns benader moet word. Tydens my besoeke aan al die Gebiede was dit een 

van die besprekings punte. 

Uit die Gebiedsvoorsitter-verslae blyk dit dat die algemene bestuur van Streke op 

koers is en dat die finansies die nodige aandag verdien.  

Die nodige voorraad telling is op 30 Junie gedoen en verantwoording kom oor al 

die items gedoen word. Andre Knoetze hou die bate register op datum en is by 

die kantoor ter insae. 

Elke besluit wat op nasionale vlak geneem is, is deur Christo van der Merwe in 

die besluite-register opgeneem tot voor sy afsterwe. 



2. 

Gedurende die verslag jaar het die NUB toestemming verleen dat streek 

Kremetart ontbind word en streke Waterberg en Oos-Rand is na satelliete 

afgradeer.  

Ledetal en uitbreiding 

Die ledetal bly onder druk en ek is van mening dat die meeste faktore aan ons 

almal bekend is. 

Daar het gedurende die jaar by sekere streke gedwonge bestuursveranderinge 

plaasgevind, maar blyk alles weer op dreef te wees by hierdie streke.  Ek wil 

graag vir die volgende paar minute u aandag vra vir die lede-ontleding soos op 

30/6/2013 en 30/9/2013. 

 

3. 

Die finansiële state is reeds bespreek en goedgekeur.  Ek was verlede jaar 

effens bekommerd oor die kontantvloei, indien in ag geneem word dat reiskoste 

met R127 279.00 gestyg het teenoor 2012 en kongreskoste het met R15 654.00 

gestyg in dieselfde tyd. 

Finansies, Fondsinsameling en Finansiële verslaggewing 

Danksy 'n uiterste suksesvolle Presidente saamtrek en die volgehoue harde werk 

van ons nasionale skakelbeampte, Andre Knoetze, het totale fondsinsameling 

met R21 716.00 toegeneem. Andre en Vossie het ook sekere van die pryse wat 

vanaand getrek word geborg. 

Ons besef dat sekere van ons lede se finansies onder druk verkeer en daarom 

het die dagbestuur aanbeveel dat ledegelde met minder as 5% verhoog word. 

Om ons streke aan te moedig om lede te wert is die aansluitings fooi met R30 

verlaag. 

Hierdie tekort sal met ander inisiatiewe aangevul moet word. 

Soos uit die state blyk het die kontant beskikbaar met R37 714 gedaal vanaf 

Junie 2012 tot Junie 2013 en 'n verdere daling van R10 047 sedert Junie 2013 tot 

einde September 2013 as gevolg van reiskoste van R87 679 wat vir hierdie 

kongres uitbetaal is.  Ek wil elke lid bedank vir hulle bydrae en harde werk by die 

presidente asook die lede van die twee Kaapse gebiede wat by die onderskeie 

saamtrekke fondse ingesamel het.  Erediens kollekte het 'n baie mooi styging 

getoon danksy ons lede se goeie gesindheid. 



4. 

Volledige verslag is deur die publikasie komitee gedoen soos op bladsy 59 tot 64 

van die kongres dokument.  Ek wil egter 'n beroep op streke doen om hulle 

nuusbriewe in stand te hou en voorsitters moet aandag aan die lede gee wat met 

hierdie belangrike taak gemoeid is.  Nuus val ongelukkig nie uit die lug uit nie en 

ek besef met hoeveel moeite die redakteur van Sawanant 'n blad wat sinvol is 

moet opstel. 

Nuusbriewe en webwerf 

My dank aan al die lede van die publikasie komitee vir 'n volledige verslag en die 

werk wat julie doen. 

Byvoorbaat geluk aan elke lid en streek wat vanaand 'n trofee gaan huis toe 

neem. 

5. 

Sawa as organisasie is ook afhanklik van borge en adverteerders om die 

begroting te laat klop.  Hierdie jaar was ook geen uitsondering nie en danksy 

Andre Knoetze kon ons weer die borgskap van Jurgens CI behou.  Verhoudings 

is verder versterk met handelaars en het 'n groep Sawanante gehelp om 

Sunseeker Vaal met hulle groot trek behulpsaam te wees.  

Skakeling met borge en ander instansies 

Hierdie jaar was ons teenwoordig by die Kyknet Buitelug Ekspo by Mbizi.  Dit was 

vir ons 'n eerste poging maar ek is van mening dit was die moeite werd. 

Gedurende Februarie 2014 word 'n soortgelyke geleentheid vir die Wes-Kaap 

beplan en ons besture in daardie omgewing moet asseblief met my en Andre 

skakel in die verband. 

Eerskomende naweek word 'n sleep akademie by Joos Becker woonwapark 

aangebied in samewerking met Wegsleep en die AA.  Fanie Marx fasiliteer 

hierdie geleentheid.   

Ek versoek u om almaI te poog om meer advertensies vir ons publikasies te 

bekom. 

6. 

Vriende ek wil graag nou reeds 'n paar bedankings doen ten einde Sondag se 

afsluiting te verkort. 

Bedankings 



Eerstens aan ons Presidents-paar Nico en Sarie vir hulle voortgesette 

betrokkenheid en leiding deur die jaar asook spesifiek met die toere.  Dankie dat 

julie mooi na ons Senior burgers omsien.  

Dankie aan die NUB lede wat die afgelope jaar se werksaamhede aangenaam 

gemaak het.  Vir die van u wat na vandag nie meer op die NUB gaan dien nie, wil 

ek nooi om betrokke te bly by Sawa se aktiwiteite.  Ek sal vanaand u elkeen 

persoonlik bedank. 

Aan elke Dagbestuurslid 'n besondere woord van dank asook aan julle gades. 

Julle verdien elkeen 'n klop op die skouer. Dankie aan elke lid van Sawa. 

Spesiale woord van dank aan Juliana vir die dag tot dag bedryf van die kantoor 

en die reuse aandeel wat sy hierdie jaar gehad het met die afsluiting van die 

boeke. 

Ek sal my plig versuim as ek nie hier ook ons organisasie en my persoonlike 

dank oordra, al is dit in postuum, aan Christo van der Merwe.  Hy het verskiklik 

uitgesien om hierdie kongres by te woon met die oog op die goedkeuring van die 

nuwe struktuur. Dit was hom egter nie beskore nie. 

Dankie aan Kittie vir haar ondersteuning en hulp die afgelope jaar. 

Kom ons neem die goeie uit hierdie kongres en gaan bou Sawa se toekoms om 

sodoende iets kosbaars vir ons kinders na te laat. 

Ek dank u dat u geduldig geluister het. 

 

Jurie Dreyer 
Nasionale Voorsitter 


