
 

Oos-Kaap   

    

                                                      
    

SAWA Saamtrekke:  
 
18 -21 Maart 2016 – Nieshoutkloof 

& 
25 - 28 Maart 2016 – Cannon Rocks 
 
Liewe Sawanante 
  
VOLGENDE SAAMTREKKE 
 

 

Nieshoutkloof 
 
Die kamp vind plaas vanaf 18 - 21 Maart 2016. Lede is welkom om al van die 
Woensdag af in te kom. 
Kostes per staanplek beloop soos volg: R80 per person per dag. Kinders 5 – 
15 jaar is R40 per kind per dag.                                                                                  
Die nodige inligting sal op die kamp-program aangedui word. 
 
Cannon Rocks -PAASNAWEEK 
 
Die kamp vind plaas vanaf 25 – 28 Maart 2016. 
Daar is lede wat al vroër ingaan. Kontank asb.net jou bestuurslid om te reël. 
Kostes per staanplek beloop soos volg: 1-10 Woonwaens teen R160 vir die 
eerste 2 mense en R50 per persoon ekstra.   
Kostes per staanplek beloop soos volg: 11-25 Woonwaens teen R150 vir die 
eerste 2 mense en R50 per persoon ekstra.   
Die nodige inligting sal op die kamp-program aangedui word. 
 
 
 



 

 
Wintertoer: 9 – 16 Julie 2016 
 
Die lede wat op die toer gaan, moet asb. vir Tjaart Snyman kontak op 
0845805818. ‘n Deposito van R1000.00 is nou betaalbaar. 
 
 
 
 
 NOODHULP TYDENS SAAMTREK 

Hierdie is ‘n baie belangrike aangeleentheid.  Ons vra dat mense na vore sal 
kom wat noodhulp het. Sê asb. Vrydagaand by Boekevat of u opgelei is en vir 
ons kan help gedurende die naweek.  Dan weet die lede waar hulle kan gaan 
vir hulp indien daar ‘n krisis oor die naweek is. Ons het ‘n goeie noodhulpsak 
aangekoop vir gebruik.  Dit is by die kampleiers van die naweek beskikbaar. 

WAPAD EN WEBWERF 
 
Stuur asb. u nuus/foto’s vir Ischke Lambrechts vir die Wapad en Webwerf en 
kyk gerus na Facebook vir nuwe inligting. Epos: ischke@yahoo.com 
 
Baie van ons lede se kinders het ook mooi presteer en ons vra dat julle dit ook 
asb. sal aanstuur dat ons so vir hulle ook die nodige erkenning kan gee. 

Die Wapad word per e-pos gestuur, maar as u nog ‘n harde boekie wil 
ontvang, moet u dadelik vir Ischke laat weet.  

Daar is ook nou ‘n nuwe kalender uit teen R30 elk en kan ook by julle 
bestuurslid of direk van Ischke af bestel en betaal word. 

LEDEGELD 

U moet groot asseblief u ledegeld betyds in Nationaal se bankrekening  
inbetaal.  Kyk watter maand u aangesluit het en handel dit dan af. Aansluiting 
en eerste jaar se ledegeld moet kontant betaal word. Kontak asb. die 
betrokke kampleiers in die verband. Debietorders sal eers van jaar twee af in 
werking tree en ons moedig dit graag aan.  Dit vergemaklik die taak baie en u 
het nie weer probleme nie.  Eenmalige aansluitingsfooi van R120 is 
betaalbaar. Ledegeld: Kontant = R330; Senior Burgers: Kontant = R320: 
Debietorders is R10 minder by elke groep. Agterstallige lede sal gekontak 
word om reëlings te tref vir betalings. 

 

BEDRYFSFONDS 

Die bedryfsfonds vir die nuwe jaar is nou ook betaalbaar. Dit is slegs R150 
per jaar en vir Senior Burgers R120 per jaar.  Dit sal waardeer word indien u 
dit binne die drie maande na u aansluitingsmaand kan inbetaal in Oos Kaap 

mailto:ischke@yahoo.com


 

se rekening of by die kampleiers.  Alle bedryfsfonds vir 2016 moet asseblief 
teen die AJV Augustus 2016 betaal wees. Ons wil graag ’n heerlike 40 jaar 
verjaarsdag hou, so ons moet weet hoeveel geld ons het om te spandeer.    

 

 

 

SAWA KENTEKENS 

Indien u belangstel in ‘n nuwe kenteken vir u woonwa, kan u by Karen 
Rautenbach een koop.  Dit is egter baie belangrik dat wanneer u, u woonwa 
verkoop, MOET U DIE SAWA KENTEKEN EN SNOR AFHAAL 

Groete 

BESTUUR VAN SAWA OOS-KAAP 

 


