
Die Nasionale Besluiteregister 

 

Een van die interessantste opdragte wat Christo van der Merwe in 2008 vanaf die 
Nasionale Dagbestuur ontvang het, was om die Nasionale Besluiteregister op datum te 
bring. Besluite wat hier ter sprake is, is besluite wat geneem is deur SAWA se nasionale 
vergaderings: die Kongres, Nasionale Uitvoerende Bestuur en Nasionale Dagbestuur. 
Slegs besluite wat van SAWA-nasionale belang is, word opgeneem. So sal ŉ besluit oor 
watter streek verantwoordelik is worsbroodjies tydens die Presidentesaamtrek bv. nie 
opgeneem word nie, maar indien daar besluit word om die Presidentesaamtrek na ŉ ander 
oord te verskuif, is dit wel van SAWA-nasionale belang. 

 

Die byhou van ŉ besluiteregister is ŉ spanpoging en daar is veral drie rolspelers: die 
voorsitter wat die vergadering moet lei om tot ŉ definitiewe besluit te kom; die sekretaris 
wat dit duidelik moet aanteken in die notule dat daar ŉ besluit geneem is; en die 
besluiteregisterhouer wat die besluit akkuraat en verbatim in die register moet aanteken, 
en wel op só ŉ manier dat dit later weer opgespoor kan word. Die samewerking tussen 
hierdie rolspelers is baie belangrik want die registerhouer mag nie iets in die register as ŉ 
besluit aanteken tensy dit uitdruklik in ŉ notule so vermeld is nie. 

 

Die besluiteregister self is alfabeties, volgens onderwerp, georden. Die datum waarop die 
besluit geneem is en die vergadering verantwoordelik daarvoor word ook duidelik vermeld. 
Die betrokke besluit word woordeliks, soos dit in die oorspronklike notule aangeteken is, 
weergegee. Dit alles om te verseker dat indien daar ŉ dispuut oor ŉ besluit sou ontstaan, 
die oorspronklike aantekening daarvan nagegaan kan word. 

 

Om met die Nasionale Besluiteregister te werk, is baie interessant vir enigeen wat graag 
meer wil weet van SAWA. Dit blyk dat kommunikasie van voor die onstaan van SAWA al 
as van kardinale belang beskou is. So is daar op die Tussentydse Vergadering van 20 
September 1969, drie weke vóór die stigting van SAWA, aangeteken dat Verskeie 
moontlikhede is genoem onder andere die “Mylpaal” van Rondalia, “Motor-gids” en 
“Stuurwiel”, maar daar word besluit om voort te gaan met die aanbod van die Afrikaanse 
Pers Bpk. om 12 bladsye in “Motorgids” vir woonwasake af te staan. Hierdie is die heel 
eerste besluit aangaande SAWA wat aangeteken is. 

 

Die volgende besluit is op die Stigtingsvergadering van 11 Oktober 1969 aangeteken: 
BESLUIT: 

Dat ledegelde vasgestel word op R5-00 per lid. Ai! Waar is die dae tog?! En lees net 
hierdie besluit wat Nasionale Dagbestuur drie jaar later geneem het aangaande 
lewenslange lidmaatskap: ‘n Bedrag van R50-00 word deur Mnr. Viljoen voorgestel, 
gesekondeer deur mnr. Keulder en word algemeen so aanvaar. As SAWA my darem 
vandag weer so ’n kans bied! Hierdie laaste besluit toon een van die probleme waarmee 
die registerhouer te doene kry. Nêrens verskyn die woord “besluit” nie maar uit “word 
algemeen so aanvaar” word afgelei dat dit ’n besluit van die vergadering was. 

 



En raai net wanneer is daar besluit dat SAWA ŉ Besluiteregister behoort te hê? Op 13 
September 1979 besluit die Nasionale Dagbestuur Dat ŉ Besluiteregister saamgestel word 
waarin die belangrikste besluite sedert die bestaan van SAWA aangeteken moet word. 

 

Wie van ons lede onthou nog die eerste Bonanza-naweek? Op ŉ vergadering gehou op 15 
Februarie 1992 aanvaar NUB die uitnodiging van Overvaal Oorde na ŉ gratis naweek vir 
SAWA-lede tydens die laaste naweek in Oktober daardie jaar. Ons gebied het by 
Warmbad gaan saamtrek hou. Wat ŉ fees was dit nie! Ek kan nie dink dat so ŉ gratis 
naweek vandag nog so stigtelik sal verloop nie. 

 

Ek wonder of daar nog van ons lede is wat kan onthou dat ons op ŉ stadium baie ernstig 
jukskei gespeel het by SAWA? So ernstig dat daar in die NUB-notule van 1 Augustus 1992 
aangeteken is dat daar slegs by die Presidentesaamtrek op 'n Gebiedbasis meegeding sal 
word vir die Jukskeitrofee en ook dat Al die spanne wat deelneem moet kamp en moet nie 
"ingevoer" word nie. 

Sawanante is mense wat hul sport ernstig benader. 

 

En wat gebeur met hul saamtrekkrediete wanneer twee SAWA-lede trou? Nasionale 
Uitvoerende Bestuur het dié een sien kom en op 17 November 2007 besluit dat Wanneer 
twee SAWA-lede trou, word die lid met die meeste krediete se krediete erken vir die 
toekenning van aansporingsplaatjies. 

 

Praat van werk vir die liefde van die saak! Op die Dagbestuurvergadering van 23 Oktober 
1978 word genotuleer dat Die vergadering BESLUIT om in die begroting voorsiening te 
maak vir ‘n verhoging in die Admin. Sekretaresse se salaris van R75,00 per maand 
terugwerkend vanaf 1 Julie 1978 Nou verstaan mens waarom die Admin-beampte ’n hart 
en siel Sawanant moet wees, niemand anders sal vir so ’n fooitjie werk nie. 

 

Om te soen of nié te soen nie, en hiermee sluit ek af. Hierdie netelige kwessie het al in 
Nasionale Dagbestuur se vergaderings gaan draai. In die notule van die vergadering 
gehou op 21 Januarie 1991 staan geskryf: KENNIS word geneem van die besware wat 
deur nuwe lede geopper is oor die soengroetery onder SAWA-lede. Daar is nie besware 
as hulle die mense ken nie, maar voel dit onnodig om wildvreemde mense te soen. 
BESLUIT om die lede by die NUB vergadering te vra om hulle diskresie in die verband te 
gebruik. 

Is soenery nou werklik ŉ SAWA-nasionale saak? Wel, sommige lede voel baie ernstig 
daaroor en mens kan nooit té versigtig wees nie. 

 

Oorspronklik geskryf deur Christo vd Merwe (2009) 


