
OPENINGSREDE VAN DIE PRESIDENT AAN DIE 40 STE kONGRES VAN DIE 

SUID-AFRIKAANSE WOONWA -ASSOSIASIE OP 15 OKTOBER 2016. 

Mnr. Die Voorsitter, Dagbestuurslede, Gebiedbestuurvoorsitters, Streek Afgevaardigdes, Gaste en 

ander Sawa belangstellendes. 

Nog 'n Sawa jaar is verby en ons kan terugkyk na 'n jaar waar Sawa se aktiwiteite rustig 

voortgegaan het met verskeie hoogtepunte en ook laagtepunte.   

As ek die hoogtepunte moet ontleed kan ek nie anders as om ons Presidente saamtrek uit te lig 

nie.  Ek verwonder my elke jaar aan die ywer en die entoesiasme asook die harde werk van ons 

lede met die aanbied van stalletjies met ons kermis.  Al hierdie ywer word natuurlik geopenbaar 

om Sawa se Nasionale kas te versterk sodat die Dagbestuur ons ledegeld binne perke kan hou.  Dit 

bly natuurlik 'n leemte dat van ons ver streke en ons Kaapse streke nie hierdie jaarlikse saamtrek 

kan bywoon nie om so ook die gees van die groter Sawa te kan ervaar. 

Nog 'n hoogtepunt na my mening is die Nasionale saamtrek wat twee weke gelede ook by hierdie 

oord plaasgevind het. Die gees van die lede tydens hierdie saamtrek was merkwaardig.  Hierdie 

saamtrek het weereens die behoefte van ons lede weerspieel om ook groter Sawa Nasionale 

saamtrekke te kan bywoon. 

Nog hoogtepunte na my mening is die twee Gebiedsaamtrekke wat in die winter aangebied word 

by Warmbad en Weesgerus.Die bywoning getalle is bewys hiervan. 

'n Ander hoogtepunt was ook die stigting van Sawa se nuutste streek op 1 Oktober hierdie maand. 

Na 'n droogte van ses jaar het Sawa nog 'n streek bygekry. Baie geluk aan streek Bronberg wat 

vanoggend hier teenwoordig is as 'n volwaardige streek. 

'n Ander hoogtepunt na my mening was die Nasionale toer wat deur 'n groep seniorburgers 

meegemaak is om vir die Goeie Hoop gebied te gaan kuier tydens hul saamtrek in Langebaan by 

die Oostewal woonwapark. 'n Toer wat volgens die toergangers 'n instelling moet word. 

Natuurlik sal daar ook laagtepunte wees en die een wat vir my hierdie jaar uitgestaan het was die 

daling van Sawa se ledetal hierdie jaar.  19 van Sawa se streke het hierdie jaar 'n negatiewe groei 

getoon. Daarmee saam moet ons ook natuurlik kyk na ledewerwing, maar meer hieroor later. 

Met verwysing na 'n gesprek met die bestuur van die ander groot woonwa klub is hierdie tendens 

van daling in ledetal ook daar te bespeur met 'n groter daling as wat Sawa tans ervaar.  Sawa is dus 

nie alleen in hierdie situasie nie en ons sal hard moet werk aan 'n omkeer strategie. 

'n Laagtepunt was die ontbinding van streek Seemeeu en ook die ontbinding van satellietstreek 

Waterberg. 

Ons as organisasie moet egter konsentreer op ons hoogtepunte en op aspekte wat vir ons werk 

maar moet beslis ons swakpunte aanspreek.  Daar is faktore in ons organisasie wat hierdie jaar 'n 



rol gespeel het in die aktiwiteite van Sawa.  Ek wil graag hiermee 'n paar uitlig. 

SAAMTREK  BYWONING 

Die van ons wat die Nasionale Uitvoerende Bestuurvergaderings bywoon het hierdie tendens 

hierdie jaar opgemerk waar saamtrek bywoning getalle afneem. 

Die nuwe Dagbestuur sal beslis hiervan moet kennis neem maar ons lede se finansiele posissie 

speel beslis 'n rol hier. Brandstofpryse, tolhekgelde en woonwapark tariewe is faktore wat hierdie 

situasie   veroorsaak. 

Streekbesture moet bedag daarop wees dat lede toenemend selektief saamtrekke gaan bywoon en 

moontlik dalk elke tweede of derde saamtrek kan bywoon agv. finansiele beperkings. 

WOONWAPARK TARIEWE 

Dit wil voorkom dat goedkoop woonwapark tariewe iets van die verlede is. 

Woonwaparke raak toenemend ononderhandelbaar met tariewe. 'n Voorbeeld hiervan is die 

samespanning van die woonwaparke in die Brits omgewing.  Ons streke sal baie meer 

ondernemingsgees moet openbaar wanneer met woonwapark eienaars onderhandel word met 

besprekings en hoeveelhede van woonwaens wat gaan bywoon. 

Streke sal moet beter beplan om getalle by saamtrekke te kry, en sal moet kyk om buurstreke of 

ander streke binne Sawa te betrek om saam te kamp om getalle op te maak om sodoende die 

getalle afslag te bekom.. 

Ek is egter van mening dat die gewilde woonwaparke waar baie van ons streke kuier, die tariewe 

op Nasionalevlak vasgemaak en beding moet word om eenvormige en spesiale tariewe vir Sawa te 

beding. 

LEDEWERWING, HERNUWINGS EN BEDANKINGS 

Hierdie drie aspekte is al holrug gery by ons vergaderings maar dit wil voorkom asof ons nie die 

nodige erns van die situasie besef nie. Ek het vroer opgemerk van streke wat nie gegroei het nie en 

as ons nie lede werf nie , ons hernuwings nie bestuur nie, en bedankings nie beperk nie sal ons nie 

groei nie. 

Daar was hierdie jaar 11 streke (29%) wat geen lid gewerf het nie, en dan is daar streke wat in drie 

jaar geen lid gewerf het nie. 

SENIORBURGERS 

Ek sal my plig versuim as ek nie Sawa se verbintenis met sy seniorburgers aanspreek nie.  Net soos 

ons gewone lede is ons seniorburgers toenemend onder finasiele druk.  39% van Sawa se ledetal 

bestaan uit seniorburgers en 26 streke het meer as 33% seniorburgers. 



Soos ek al in die verlede genoem het moet ons streke bedag wees op hierdie getalle en moet die 

streke met die groot getalle seniorburgers hul in ag neem met hul beplaning. 

OUDERDOMSVERSPREIDING 

As ek moet kyk na ons lede se ouderdomsverspreiding sal ons moet besin as die syfers vir ons toon 

dat 70% van ons lede bo die ouderdom van 50 jaar is. 

Ek het ook hierdie tendens opgemerk met die aantal Ere-Lid toekennings wat vanaand toegeken 

word aan lede wat nog aktief Sawa aktiwiteite bywoon en 75 en ouer is. 

Met al bogenoemde faktore in ag geneem is ek steeds positief oor Sawa en bied ons organisasie 

steeds aan ons woonwagangers 'n tuiste waar hul ,hul woonwa op 'n georganiseerde manier kan 

gebruik. Ons moet hierdie woonwagangers net binne Sawa kry. 

Daar lê vir ons almal in die komende 3 jaar groot uitdagings voor en ons almal saam met die 

Nasionale Dagbestuur sal moet hard werk aan  'n 3 jaar strategiese plan om Sawa uit te bou na die 

aanloop na Sawa se 50 ste verjaardag in 2019. 

Mnr die Voorsitter ek wil afsluit om my opregte dank uit te spreek  aan al ons lede wat so 

onbaatsugtig by Sawa se strukture betrokke is, vir al die harde werk wat u doen in belang van ons 

geliefde organisasie 

U is almal staatmakers en Sawa en sy lede is trots op u. 

Met hierdie woorde verklaar ek hierdie 40ste Kongres van die Suid-Afrikaanse Woonwa-Assosiasie 

as geopen. 

Ek dank u. 

Nico Spaumer, SAWA President 


