
 

   

                  
 

 Terugvoer NUB 09 Mei 2015 
 

 

Geagte Streeksvoorsitters 

 

Hiermee die terugvoer van die afgelope NUB vergadering te Jannie Meyer se huis te Alberton. 

 

AJV’s en streeks vergaderings 

 

Die grondwetkomitee gaan ’n voorstel indien tydens die kongres aangaande die hoeveelheid 

streekvergaderings wat gehou moet word. Ondersoek word ook gelas na die moontlikheid om 

die minimum aantal lede op ’n streek bestuur te verminder van ses na vyf. Jannie Meyer wens 

al die streke sterkte toe met hul voorbereidings vir Augustusmaand se AJV’s 

 

 Toekenning 

 

Nasionale toekennings moet asb ingedien word by Julie se Gebiedsvergadering sodat ek dit na 

die Augustus se NUB toe kan neem. 

 

Seniorburgers 

 

Nico Spaumer wens Streek Luiperds geluk met hul inisiatief om ook te begin met Seniorburger 

saamtrekke. 

 

 Hy vra ook asb dat streke verslae aan hom sal stuur van hul Seniorburger aktiweteite. 

 

Streeksnuusbriewe en Kommunikasie 

 

Elektroniese nuusbriewe gaan in ag geneem word vir beoordeling vir die beste nusbrief, maar 

daar is gevra dat jul wel ’n harde kopie sal instuur. 

  

Fondsinsameling 

 

Hi Tech lootjies gaan wel nog aan maar dit is vir fondsinsameling in die Gebiede. Hoop julle is 

hard besig daarmee en samel sommer sakke vol geld in. Onthou my ooreenkoms oor die Streek 

wat die meeste insamel. Ons sluitingsdatum is steeds einde Junie 2015. 

 

Voorraad – SAWA kantoor 

 

Voorraad in die kantoor is steeds hoog. Daar word ’n beroep gedoen dat jul asb die voorraad sal 

bemark en aankope doen. 

 



 

JAARPROGRAM 2015 

 

Andre Knoetze het die konsepjaarprogram vir 2016 reeds uitgestuur wat jul solank kan gebruik. 

Ek vra dat jul dit so spoedig moontlik afhandel en aan my sal stuur. Gebied Jakaranda het reeds 

hul jaarprogram vir 2016 gefinaliseer. 

 

SAWANANT 

 

Wens weer vir Marianne Ersamus baie geluk met haar eerste SAWANANT. Dit is pragtig en 

vol nuus. Sien klaar uit na die volgende ene. Marianne vra asb dat jul foto’s en 

nuuswaardighede in jul streke aan haar sal stuur. Dit kan ook wees van buitegewone prestasies 

van jul kinders. 

 

Die Sawanant sal binne die volgende paar dae gepos word. Die NUB het ook besluit dat die 

Sawanant slegs twee keer per jaar sal verskyn vanweë hoe druk kostes en nuuswaardigheid. 

 

Borgskappe of advertensies word gesoek vir die jaarprogram en ook die SAWANANT. 

 

Finansies 
 

Die begroting van 2016 is goedgekeur. 

 

Vossie gaan binnekort die finansiële state vir elke streek uitstuur en hy vra weer jul 

samewerking daarmee en dat hy dit so gou moontlik kan terug kry.  
 
Streke word versoek om alle uitstaande rekeninge by die kantoor af te handel voor die einde 

van die finansiële jaar. 

 

Kongres 2015    

 

Datum van die Kongres is - 16 – 18 Oktober 2015  te Buffelspoort. Reëlings met die oord is 

reeds aan die gang en die Kampkommandante is Bosveldstreek. 

 

 

Ledewerwing en lede-aangeleenthede 

 

Ledewerwing is steeds baie belangrik vir SAWA se voortbestaan. 

 

Voorsitters moet ernstig kyk na lede voor hulle besluit om die lede net van hul lyste af te haal. 

 

Webwerf 

 

As jul foto’s deurstuur vir plasing op die web moet dit in PDF format wees en nie groter as 

1MB nie 

 

Nasionale saamtrek  

 

Nasionale saamtrek word deur Gebied Goue Weste aangebied te Koppisol die 24 – 27 

September 2015. Die tarief vir gewone lede beloop R220,00 per nag plus R20,00 vir die 

plaatjie. Die Seniorburgerkamp sal reeds vanaf die 23ste plaasvind en die tarief sal later bekend 

gemaak word. Die Gebied beplan om Saterdagaand potjiekos voor te sit met ’n kuier 

geleentheid in die saal waar daar musiek en vermaak sal wees. 

 

 

 



 

Presidente 2015 

 

Almal is dit eens dat streke Luiperds en Suidoos hulle goed gekwyt het van hul taak en die 

Presidente suksesvol aangebied het. 

 

2016 Presidente gaan Gebied Jakaranda die kampkommandante wees.  

 

Daar gaan ook gekyk word om in die toekoms die Presidente aan te bied per Gebied. 

 

Algemeen 

 

1. Kommer heers oor die nuwe EB lisensie wetgewing wat beoog word. Lees  die berig in 

die Wegsleep van April 2015. 

2. Gedrag en Optrede van lede by oorde – Daar moet opgelet word na elkeen se gedrag en 

optrede. Dis nie net jou eie naam wat in gedrang is nie maar wel die van SAWA. 

Optredes en gedrag moet ten alle tye onberispelik wees. Oordreëls moet ook streng 

nagekom word. 

3. Streke moet let daarop dat hul bateregisters op datum is en gehou word. Dit is n 

belangrike dokument wat afgeskeep word. 

4. Gebied Jakaranda begin in 2016 weer met n 100+ saamtrek wat gaan plaasvind 6-7 

April 2016. 

5. Streke moet ook kyk hoe hul hul saamtrekke interessant kan maak en aanbied. 

6. Op die Oop NUB was daar ’n oopgesprek gewees. Martin Rix het die punte saamgevat 

en aan almal deurgestuur en per kategorie uiteengesit. Streeksvoorsitters word gevra 

om daarna te kyk en te kyk waar jul dit in jul streke kan toepas en gebruik. 

7. Veiligheid in die woonwa – daar is ’n Porta Safe op die mark beskikbaar vir R350-00. 

Die kluis word gesluit met ’n sleutel en vasgemaak aan die woonwa se staalonderstel. 

Dit is n klein kluis maar laptop kan daarin pas. Sodra daaraan gepeuter word gaan daar 

’n alarm af. Johan van der Berg, voorsitter van Streek NOVS kan gekontak word vir 

verdere inligting en bestellings. 

8. Peet Venter se versoek na die ondersoek van die samesmelting van Streke Luiperds, 

Oosvaal en Suidoos is voorgelê en bespreek. Die NUB het dit terugverwys na die 

Gebied toe vir verdere ondersoek en om die regte prosedure te volg dat met elke streek 

vergader moet word en die lede verwittig word en hul eenstemmigheid oor die 

voorstel te kry. Sal dit bespreek op die volgende Gebiedsvergadering. 

 

 

  

 

 

Lance Batts 

Gebiedsvoorsitter 

Oos Transvaal 

 

   


