
DIE SUID-AFRIKAANSE WOONWA-ASSOSIASIE 
VERSLAG VAN DIE NASIONALE VOORSITTER AAN DIE 40 STE KONGRES 

TE KOPPISOL OP 15 OKTOBER 2016 
 

Meneer die President, mede Dagbestuurslede, Gebiedvoorsitters afgevaardigdes en SAWA 
vriende; 
Dit is vir my ’n voorreg om verslag te doen oor die werksaamhede van SAWA vir die tydperk 
vanaf 17 Oktober 2015 tot hede. 
 
Ter inleiding wil ek graag vandag ’n paar gedagtes met U deel. Ons het vandag baie gehoor 
waarmee ons besig was gedurende die jaar. Ek dink dit is egter ook belangrik dat ons dit wat 
ons vandag hier waarneem kan gebruik en dan vorentoe kyk. Die daling in die ledetal bly vir my 
’n bekommernis.  SAWA soos baie ander instansies is onder geweldige druk. Ons lewe in tye 
waar ons lede onder finansiële druk, werksdruk, ander verpligtinge soos skool en kerk leef. 
Daarmee saam leef ons in ’n veranderende wêreld waar daar aanslagte is op ons kerke, skole 
ons taal en dies meer. Ek het teruggegaan na die 2011verslae, dus 5 jaar terug, waar ons oor 
presies dieselfde faktore gesels het hoewel die leefwêreld om baie verander het. In die 5 jaar, 
van 2011 tot hede, het ons 346 lede verloor. SAWA se lede word ook jaarliks baie ouer. In 
2011was die senior burgers 512, huidig is dit 520, ’n toename van 8. Die gewone lede is egter ’n 
ander storie en hoewel daar jaarliks die lede is wat oorskuif na die senior burgers toe vertel die 
volgende statistiek tog ’n kommerwekkende storie. In 2011 was die gewone ledetal 1151, 
huidig is dit 788, dus ’n afname Van 363. Niel Goslett het tydens die Oop NUB ’n volledige 
analise gedoen oor waar SAWA staan. Dááruit kon ons ook sien dat die gemiddelde ouderdom 
van SAWA lede bykans 55 jaar is. Tog bly SAWA funksioneer soos al die jare vantevore. Het ons 
niks in 5 jaar geleer nie? ’n Hele nuwe geslag kampeerders het al aangesluit by SAWA maar is 
SAWA werklik vir hul ’n tuiste? Het die tyd nie aangebreek om te kyk hoe ons dinge binne SAWA 
doen nie, hoe ons saamtrekke aanbied en wat ons aanbied tydens die saamtrekke. Ons moet 
SAWA interessant hou en ’n goeie voorbeeld hiervan was juis die Nasionale saamtrekke wat die 
afgelope 3 jaar hier op die oord plaasgevind het. Dit was almal saamtrekke met net ’n bietjie 
ander aanslag en dit was baie goed ondersteun en ontvang deur almal veral die wat jonk is van 
gees. 
Is SAWA nog aanloklik vir potensiële lede en soos ons in die verslae sien veral jonger lede. 
Verstaan ons regtig wat die lede van SAWA wil he? Die meeste lede, en dis waarskynlik nie die 
lede wat in die saal sit nie, wil net kamp en sien nie kans vir besture en al die 
verantwoordelikhede wat daarmee saamgaan nie. Ek wil graag ’n beroep doen op alle gebiede 
en streke om meer te fokus oor die beeld van SAWA en dit wat die kampeerder sien wat nie 
deel is van SAWA nie. Ons moet SAWA werklik die klub maak waar almal in wil deel. 
 
Maar waarmee was ons besig die afgelope jaar? 
 
Grondwetlike  verpligtinge. 
Alle Dagbestuur vergaderings soos dit in die jaarprogram voorkom is gehou en selfs nog n 
vergadering is in Junie gehou wat nie in die geskeduleer was nie. Die verkose Nasionale 
penningmeester, Vossie Vosloo, moes ongelukkig bedank vanweë ernstige siekte. Jurie Dryer is 



gevolglik gekoöpteer tot die Dagbestuur en het Vossie se werksaamhede vanaf Mei maand 
amptelik oorgeneem. Ek bedank graag vir Vossie vir sy harde werk en opoffering oor die laaste 
aantal jare. Ek wens hom alle beterskap en sterkte toe. Alle verpligtinge van die Dagbestuur is 
egter nagekom.  
Die NUB het 4 keer vergader en by elke vergadering was alle Gebiede verteenwoordig. Elke 
vergadering, Dagbestuur en NUB, is gehou volgens die voorskrifte van SAWA. Volledige 
sakelyste en notules is tydens die vergaderings voorgehou. Finansiële state is tydens elke 
vergadering voorgehou en bespreek. Die begroting vir die jaar is ook deur die NUB goedgekeur. 
Alle gebiede het ook volledig verslag gedoen aan die NUB tydens die vergaderings. 
 
Die besluite register word deur die Nasionale Sekretaris verwerk om die soek van besluite te 
vergemaklik. Die register word ook op datum gehou en is ter insae by die sekretaris.  
Die Bate register word ook deur die Nasionale Ondervoorsitter op datum gehou. 
Die Sawa geskiedenis word deur Willem Gerber geskryf en die mikpunt om die uitgawe 
uitgereik is tydens die SAWA 50 jarige viering in 2019. 
Tussen die President, Dagbestuur en Gebied voorsitters is ’n groot aantal van ons streke en 
gebiede die afgelope jaar besoek. 
 
Ledetal en Streke 
Ons is veral bly dat ons vandag vir Streek Bronberg kan welkom heet by die Kongres as die 
jongste streek in SAWA. Hulle is vandag presies twee weke oud en ons wens hulle alle sterkte 
toe. Saam met die soet is daar ongelukkig altyd die suur. Streek Seemeeu en Satelliet 
Waterberg het al twee ontbind. Huidig bestaan Sawa uit 37 streke en vir die eerste keer in baie 
jare is daar nie ’n satelliet in SAWA nie. Ons ledetal het die afgelope jaar weer gedaal. Dit is 
verblydend om te sien dat daar gereeld nuwe aansluitings is maar dat die bedankings en nie 
hernuwings het nog steeds die aansluitings oorskry met 69 dus ’n daling van ongeveer 5% die 
afgelope jaar. 
 
Finansies 
Die finansies van Sawa is goed onder beheer en word fyn bestuur deur beide die Nasionale 
Penningmeesters wat die jaar diens gedoen het in samewerking met die Administratiewe 
Beampte. Verslae word na elke maandeinde na al die Dagbestuur gestuur vir goedkeuring 
tydens die volgende Dagbestuur of NUB vergadering. Soos in die verlede kom die meeste van 
die Sawa fondse van ledegeld, die Presidente saamtrek en die twee Kaapse gebiede se bydra in 
die verband.  Soos U in die state kon sien was die meeste van die uitgawes wel binne begroting 
en slegs by enkele instansies soos die Kongres laas jaar, is die begroting oorskry. Daarvoor kan 
egter redes voor aangevoer word en is stappe geneem om dit teen te werk. Ek dank alle partye 
wat in die verband saamwerk om dit moontlik te maak. 
 
 
Borge en SAWA vennote. 
Ons is baie dankbaar teenoor ons borge wat dit vir ons moontlik maak om by geleenthede iets 
spesiaal vir ons lede te bied.  



Ons bedank ook Jurgens Ci vir die borgskap van die Sawanant en Sawa vrou van die jaar sowel 
as die tent vir die Presidente saamtrek. 
Sunseeker het ons ook die jaar gehelp met woonwaens vir ons vêraf gaste. Ons dank hulle ook 
daarvoor. 
 
Media en kommunikasie (Nuusbriewe en webwerf) 
Streek nuusbriewe, die Sawanant en die Webwerf vorm ’n baie belangrike deel van Sawa se 
opset. Soos U al seker gesien het, is die Nuwe webblad ten volle funksioneel en is dit ’n plesier 
om die blad te besoek. Ek wil alle lede uitnooi om gebruik te maak van die webblad en ook 
bydra deur te stuur vir plasing. Ander media wat in gebruik is, is Facebook wat goed 
funksioneer. Dit is tog jammer dat persone wat SAWA wil skade doen die medium gebruik om 
hul persoonlike mening te lig.  Al hoe meer streke maak van "WhatsApp" groepe gebruik. Dit 
verseker direkte bekostigbare kommunikasie 
 
 
Bedankings en Afsluiting 
Vergun my asseblief om ’n paar bedankings te doen. Eerstens aan ons President, Nico Spaumer. 
Nico, baie dankie vir al jou raad, advies en leiding wat jy vir my gegee het. My mede 
Dagbestuurslede, al het ons baie verskil, dink ek dis ons goeie reg om te verskil maar tog het 
ons vermag wat ons moes. Dankie vir jul verdraagsaamheid.  
 
Ek wil ook baie dankie sê vir die gades van die Dagbestuur. Hulle moes altyd reg staan met 
eetgoed en onthaal as ons dit nodig het en ook hulle lewens inrig soos Sawa ons nodig het. 
Juliana wat die kantoor vir ons bestuur en al die admin wat sy hanteer baie dankie vir jou 
toegewyde werk. Ek maak nou klaar as Dagbestuurslid en die een ding wat ek saam met my 
neem is die goeie SAWA vriende wat ek en Alet oor die hele land kon maak. Ons President het 
al gese ons lede is ons grootste bate en ek stem 100 %saam. Vir al die Sawa vriende wat my 
deurentyd ondersteun en bygestaan het sê ek baie dankie. Laastens ook vir Alet, my vrou, wat 
my altyd bystaan en ondersteun. Maar ons weet dat ons is tot niks in staat is sonder die genade 
van ons Here Jesus Christus nie en daarom aan Hom al die dank en eer. 
 
Ek dank U 
 
Jannie Meyer 
Nasionale voorsitter 2016 


