
Plek en taak van die President en Nasionale voorsitter 

 

'n Vraag wat my dikwels gevra word, is: "Wat is die verskil tussen die Nasionale 
Voorsitter en die President? Is ons nie 'n organisasie met twee koppe nie?" Die 
antwoord is baie eenvoudig: Nee. 

 

Die Nasionale Voorsitter is 'n uitvoerende amp en die President is 'n seremoniële 
amp. Maar wat sê ek nou daarmee? 

 

Die eerste verskil, en dis iets wat selfs baie Sawanante blykbaar nie mooi besef nie, 
is dat die President nie lid is van SAWA se Nasionale Dagbestuur nie. Nasionale 
Dagbestuur bestaan uit die Nasionale Voorsitter, Ondervoorsitter, Sekretaris, 
Penningmeester en Skakelbeampte en hulle hanteer die dag tot dag sake van 
SAWA. Die President is glad nie by hierdie bestuur betrokke nie. 

 

Wanneer dit kom by die verkiesing van die Nasionale Voorsitter en die President is 
die prosedure dieselfde: die President moet, netsoos die Nasionale Voorsitter en 
lede van Nasionale Dagbestuur, deur ŉ gebied- of streekbestuur genomineer word 
en die verkiesing vind tydens die Kongres plaas. 

 

Die groot verskil kom by die pligte van die twee poste: die Nasionale Voorsitter is die 
voorsitter van alle nasionale vergaderings van SAWA, d.w.s. die Kongres, Nasionale 
Uitvoerende Bestuur en Nasionale Dagbestuur, by 'n staking van stemme in hierdie 
vergaderings het die Nasionale Voorsitter, behalwe 'n gewone stem, ook 'n 
beslissende stem. Die President het wel sitting op die Kongres en Nasionale 
Uitvoerende Bestuur maar beskik, soos alle ander afgevaardigdes, net oor 'n 
gewone stem. 

 

Die Nasionale Voorsitter se pligte in die onderskeie nasionale vergaderings behels 
alle normale voorsitterspligte asook finale verantwoordelikheid vir die doen en late 
van hierdie vergaderings. 

 

Daarenteen word die President se pligte glad nie uitgespel nie en vervul hy grootliks 
die rol van ambassadeur vir SAWA. 

 

Dit word van die President verwag om ten alle tye sy lojaliteit teenoor SAWA bo 
enige gebied- of streeklojaliteite wat hy mag koester, te stel. Omdat sy  
onpartydigheid as ŉ gegewe aanvaar word, is hy dus altyd 'n ideale kandidaat om ad 
hoc-komitees van nasionale vergaderings te lei. Die President is nooit mooi seker 
watter verrassingspakkie tydens 'n nasionale vergadering na hom toe aangegee 
gaan word nie! 

 



Die Nasionale Voorsitter is die hoogste uitvoerende amp in SAWA terwyl die 
President die hoogste seremoniële amp is. Die twee ampte oorvleuel nooit nie maar 
ondersteun en vul mekaar aan in die uitvoering van hul onderskeie pligte. 
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