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 Terugvoer NUB 04 Augustus 2018 
 

 

Geagte Streeksvoorsitters 

 

Hiermee die terugvoer van die afgelope NUB vergadering te Nkwe woonwapark. 

SAWA is nie sonder hoop nie! 

SAWA is nie hopeloos nie! 

 

Strategiese beplanning 

 

Strategiese beplanningskomitee werk hard om besprekingspunte te kategoriseer en gaan fokus 

op kommunikasie binne SAWA. Hulle sal met die volgende NUB kom met voorstelle. As julle 

enige voorstelle het om die kommunikasie te kan verbeter, stuur asb enige voorstelle aan my 

dat ek dit kan deurstuur – positief of negatief. 

    

 Toekennings 

 

Toekenningskomitee het na die NUB vergadering ook vergadering gehou om alle toekennings 

te bespreek.  

 

Seniorburgers 

 

Oom Nico bedank streke wat kampe en aktiwiteite vir hul Seniorburgers reël. 

 

Streeksnuusbriewe en Kommunikasie 

 

Geen bespreking gewees nie.  

 

Fondsinsameling 

 

Die bees- en varklootjies wat by die Presidente en daarna verkoop is, is afgesluit en die 

wenners getrek op die NUB. Die volgende bedrae is ingesamel: Beeslootjies = R9200.00 en die 

Varklootjies R2250.00. Die wenner van die bees is Mike Jennings van streek Rietfontein en die 

wenner van die vark is Ben Pieterse van streek Riemland. Baie dankie aan almal wat ’n kaartjie 

gekoop het. 

 

 

Voorraad – SAWA kantoor 

 

Nuwe voorraad gaan net op bestelling bestel word. 
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JAARPROGRAM 2019 

 

Die konsepjaarprogram is uitgestuur deur Andre Knoetze en sal aan julle gestuur word sodat 

julle daaraan kan begin werk. Daar is weer gevra dat julle asb nie streekskampe twee weke voor 

of twee weke na ’n Nasionale kamp sal reël nie, sodat die lede die kans kan kry om dit ook te 

kan bywoon. Sodra jul AJV’s klaar is, stuur asseblief jul voltooide jaarprogamme aan my dat 

ek een dokument kan opstel en vir Andre Knoetze stuur. Stuur asb ook die 

bestuursinligtingsvorm met al die nuwe bestuurslede se inligting aan my. 

 

SAWANANT 

 

Geen bespreking nie. 

 

Finansies  

 

Finansies in SAWA is kerngesond. Wynand bedank die streke wat reeds hul Finansiële state 

gebalanseer en ingestuur het vir hom. Die wat nog hul state moet instuur, moet dit asseblief so 

spoedig moontlik doen. 

 

Kongres 2018 

 

Die Kongres is by Weesgerus. Besprekingsvorms is reeds uitgestuur. Juliana  vra dat jul asb dit 

so spoedig as moontlik terugstuur sodat hulle getalle kan begin bymekaar kry. Jul moet ook jul 

Geloofsbriewe van die afgevaardigdes aanstuur vir haar. Seniorburgers kan vooraf gaan kamp 

teen R150.00 per nag. Die gasspreker is prof. Neels van Heerden en hy kamp saam met ons. 

 

Kongres 2019 

 

Dit is SAWA se halfeeuviering en dit gaan ’n spesiale Kongres wees. Voorstelle word gevra 

vir n spesiale 50-jaartema, slagspreuk vir SAWA se feesjaar en ’n spesiale embleem. 

Voorstelle kan aan my of die Dagbestuur gestuur word. 

 

Ledewerwing en lede-aangeleenthede 

 

Voorsitters moet die ledeontledingslys meer bespreek op die streeksvergaderings. Sleg 3 streke 

het 5 of meer lede in die laaste jaar gewerf. 4 Streke het die laaste 2 jaar geen lid gewerf nie en 

ongelukkig is Oosvaal een van daardie streke. 9 streke het geen groei getoon in die laaste jaar 

nie.  

 

Webwerf 

 

Diana Fourie maak klaar met die byhou van die web en SAWA se Facebookblad. . Ilze 

Kleynhans gaan die take by haar oorvat. Kom ons ondersteun Ilze met die groot en belangrike 

taak. 

 

Nasionale saamtrek  

 

Word by Kaya Manzi aangebied. Kom ons probeer die saamtrek ondersteun. Daar word ’n 

lekker program aangebied. Tarief is R750-00 vir die naweek – 3 aande. As jy vroeër wil gaan 

kamp of langer wil bly sal dit dan R225.00 per dag ekstra wees. Besprekingsvorms is 

uitgestuur. As jul voltooide vorms voor of op 1 Sept kan terugstuur sodat ons getalle kan kry. 
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Presidente 2019 

 

Word weer by Klipdraai aangebied. Tarief is R250-00 per nag. Nog nie seker oor wie 

kampkommandante gaan wees nie. 

 

Algemeen 

 

1. NUB dra ’n groot bekommernis oor sekere voorsitters  se negawiteit binne SAWA 

2. Kampverskuiwings moet asb so gou moontlik deurgegee word na die kantoor toe. 

3. Vrywarings op streekskampe en toere – SAWA is nie aanspreeklik vir ongelukke of 

skade aan persoonlike eiendom nie. 

4. As jul lede binne jul streke aan die dood afstaan moet jul asb my en die kantoor 

spoedig laat weet. 

5. Aansoekvorms moet asb netjies, duidelik en volledig ingevul word en op ’n 

bestuursvergadering goedgekeur word. 

6. Streek Oosvaal is steeds ’n bekommernis met geen nominasies vir ’n bestuur vir 

2018/2019 nie. Lyk of daar geen belangstelling in die streek is nie. 

 

Sterkte aan almal met jul komende AJV’s. 
  

Lance Batts 

Gebiedsvoorsitter 

Oos Transvaal 
04 Augustus 2018 

 


