Kamp
Kennisgewing
LieweSawanante
2018 is alweer amper verby en daar is slegs ‘n paar kampe oor vir die jaar.

21 – 24 September 2018

Laat weet asb. julle Bestuurslid wie gaan kamp. Soos julle weet is dit ‘n lang naweek so baie mense wil
wegbreek vir die naweek.
Tarief vir die naweek beloop R150 vir 2 persone per nag en R60 per persoon ekstra.
Strand aktiwiteite sluit in rots- en “surf” hengel wat nie net wonderlik is as jy 'n gesoute visserman is nie,
maar ook 'n goeie foto geleentheid bied vir diegene wat altyd agter die lens is. So vissermanne, bring
daai stokke!
Op versoek van die Voorsitter gaan ek die kampterreine se reëls insluit.

Daar is ook ‘n Boskamp - vir meer inligting kan Sandra Fourie (081-5331883) gekontak word.

19 – 21 Oktober 2018

Willows bly maar een van ons mooiste oorde, met heelwat aktiwiteite vir die kinders en natuurlik visvang
geleentheid vir die vissers onder ons.

Tarief vir die naweek beloop R 135.00 per nag vir ‘n gesin van maksimum 4 mense. Indien daar meer as 4
persone per woonwa is, is dit R 80.00 per persoon per nag ekstra.

Baie belangrikvir al ons huidige en toekomstige besprekings:
Onskortasb. die nodige getalle om met die oorde te reël. Hulle het gevra dat ons die oortollige
staanplekke aan hulle bevestig dat hulle dit kan uitboek vir buite persone. Indien ‘n lid bevestig dat hy/sy
kom en nie opdaag nie, sal hy/sy nog steeds die oord-kostesmoetdra.
Noodhulp tydens saamtrekke:
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 Clarise Kruger vir die Wapad en Webwerf en kyk gerus na Facebook vir nuwe
inligting. Epos:clarise.steenkamp@gmail.com
Baie van ons kinders ontvang gereeld erkenning op baie gebiede, stuur asseblief sodat ons almal jul trots
kan deel!
Die Wapad word per e-pos gestuur, maar as u nog ‘n hardekopiewilontvang, moet u dadelikvirClarise of
joubestuurslidlaatweet.
Ledegeld:
U moet groot asseblief u ledegeld betyds in Nasionaal se bankrekening inbetaal. Kyk watter maand u
aangesluit het en handel dit dan af. Aansluiting en eerstejaar 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.
Jonger as 60
Senior Burgers

Kontant of EFT
R350
R340

Debiet order
R340
R330

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 drie maande na u aansluitings maand kan
inbetaal in Oos Kaap se rekening of by die kampleiers.
SAWA Kentekens:
Indien u belangstel in ‘n nuwe kenteken vir u woonwa, kan u by Richard een aankoop. Dit is egter baie
belangrik dat wanneer u, u woonwa verkoop, MOET U DIE SAWA KENTEKEN EN SNOR AFHAAL.

SAWA BESTUUR

