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 Terugvoer NUB 06 November 2015 
 

 

Geagte Streeksvoorsitters 

 

Hiermee die terugvoer van die afgelope NUB vergadering te Bloekompoort. 

 

AJV’s en streeks vergaderings 

 

Voorsitters moet hul gewis van die Grondwet ivm korums by AJV’s. As daar nie n korum is nie 

moet daar kennisgegee word van twee weke vir n spesiale AJV wat dan gehou sal word. 

 

Grondwet Komitee 

 

Die Grondwet Komitee gaan weer na die vier voorstelle vir veranderinge in die Grondwet kyk 

wat nie kon dien by die laaste Kongres nie. Hulle gaan al die punte wat vantoepassing is 

verander en dan voorle by die volgende NUB waarna dit weer by die Kongres sal dien. Die vier 

punte was : 

1.2 Lewenslange lede: 

1.3 Geassosieere lede: 

   2.6.1(a) Samestelling van n Streeksbestuur 

   2.6.3(h) Aantal streeks vergaderings 

 

 Toekenning 

 

Toekennings komitee vergarder weer Mei 2016.  Daar moet asb gelet word op dat NIE die 

Dagbestuur op die toekennings komitee dien of toekennings goedkeur nie. Die Toekennings 

Komitee bestaan uit die volgende lede: 

President 

Admin beampte 

Die sewe Gebiedsvoorsitters 

En dit is die lede wat toekenninge goekeur of afkeur. 

 

Seniorburgers 

 

Nico Spaumer vra weer dat streke se senior burger verteenwoordigers asb verslae aan hom sal 

stuur van hul Seniorburger aktiweteite. Hy bedank streek Luiperds inbesonder vir die ywer 

waarmee hulle die senior burger kampe begin het en ondersteun.  

 

 

 

 



 

2 

 

Streeksnuusbriewe en Kommunikasie 

 

Mariaane het dit benadruk dat jul vir jul redakteur sal oordra dat indien hul n berig uit n tydskrif 

of van die internet gebruik dat hulle die nodige erkinning onder aan die berig aan die persoon of 

tydskrif sal gee. Sy het en gaan jul streng penaliseer indien dit nie gebreur nie want dit is dan 

plagiaat wat gepleeg word. 

  

Voorsitter jul moet asb ook jul streeks nuusbrief redakteurs se inligting deurgee aan Marianne 

Erasmus en Diana Fourie. 

 

Fondsinsameling 

 

Hi Tech lootjies is almal afgehandel nou en gelde is oorbetaal aan die Nasionale kas. Gebied 

Oos Transvaal het n berdag van R4030-00 ingesamel en R2015-00 oorbetaal aan die Nasionale 

kas. Jannie Meyer en Andre Knoetze bedank ons vir die mooi insameling. Blykbaar ons het die 

beste gedoen in SAWA. Elkeen van jul wat n lootjie verkoop het kan julself n klop op die 

skouer gee. Ek dank jul ook weer vir die samewerking daarmee. 

 

Daar word nie weer lootjies beplan vr fondsinsameling nie maar daar moet asb voorstelle kom 

van hoe ons fondse kan insamel vir SAWA om sodoende ook te help om ons lede gelde laag te 

hou. 

 

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 2016 

 

Is gefinaliseer en sal binne kort uitgestuur word. 

 

SAWANANT 

 

Die volgende SAWANANT verskyn binne die volgende week of so. 

 

Finansies 
 

Vossie bedank almal vir die spoedige instuur van jul streke se finansiele state. Dit maak net sy 

werk soveel makliker. 

 

Kongres 2015    

 

Was n reuse sukses gewees en van ons kant bedank en wens ons streek Bosveld weer geluk met 

die puik wyse hoe hul dit aangebied het. 

 

Kongres 2016 
 

Kongres vir 2016 die naweek van 15 – 16 Oktober 2016.  Sover gaan dit nie weer by 

Buffelspoort gehou word nie omrede die kostes te erg word. Die moontlikheid is dat dit by 

Koppisol gaan wees. Koppisol is reeds tentatief bespreek. Jannie moet nog paar 

onderhandelinge doen maar is positief dat dit by Koppisol gaan wees. 
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Ledewerwing en lede-aangeleenthede 

 

Ledewerwing is steeds baie belangrik vir SAWA se voortbestaan. Daar was 15 aansluitings in 

die laaste finasiële jaar gewees maar ook 48 bedankings. 

 

 Ek vra nou elkeen se insette hier oor dormante lede. Daar moet uit elke Gebied voorstelle en 

redes kom oor hoe om dormante lede op ledelyste te hanteer en wat om met hul te doen. Die 

redes en voorstelle gaan dan ingehandig word by die volgende NUB. 

 

Streke moet asb n ondersoek doen hoeveel dormante lede hul het wat ere lede is en die getalle 

aan my stuur. 

 

Streeks Voorsitters moet hul ledelyste nagaan ek seker maak hul lede se inligting soos tel nrs en 

adresse is reg. As daar veranderinge is om dit dan deur te ge aan Juliana. 

 

Jul weet ook op die ledelyste word daar van n “A” en n “B” lid gepraat. Die A en B lid word 

van die NUB af geskraap en daar is nou net n man en vrou nie meer man lid A en vrou lid B 

nie. 

 

Webwerf 

 

Diana nog besig met die nuwe web. Hoop om binnekort die nuwe web te kan gebruik. 

 

Nasionale saamtrek  

 

Nasionale saamtrek word deur ons, Gebied Oos Transvaal  aangebied te Koppisol die 23 – 25 

September 2016.  Ek wag nog vir voorstelle vir die naweek soos die tema en wat ons gaan 

aanbied die Saterdag aand. Ek vra dat ons almal moet deelneem aan die aksie. Olifante het 

reeds hul voorstelle aan my gestuur. 

 

Presidente 2016 

 

2016 Presidente gaan Gebied Jakaranda die kampkommandante wees. Sover lyk die tarief 

R200-00 per dag te wees. 

Streke wat bereid is om stalletjie te beman word weer gesoek veral vir Saterdag oggend se 

ontbyt. 

Stalletjies in ons Gebied: 

Oosvaal – Vrydag ogg koek en tee na erediens en koffie die Saterdag by die kemis 

Olifante – Kerrie en rys Satedag {Hoop dis nog reg Hennie} 

Luiperds – Hamburgers Vrydag {Peet sien jul kans nog} 

Suid-Oos – Steyn hoe lyk dit gaan ons weer jul beroemde pap en kaiings kry vir die Saterdag 

Panorama – Willie weet dis ver vir jul maar as jul kans sien vir iets sal  ons dit geweldig op 

prysstel 

Rudie van Gebied Oosrandia het gesê hy kan weer helikopter rite reel maar hy vra asb dat jul 

by jul lede sal hoor of hul sou belangstel en so naastenby getalle vir my sal deurgee. 
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Algemeen 

 

1. 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. Taal- en drank misbruik op saamtrekke moet aangespreek word. 

SAWA se beeld na buite word benadeel. 

2. Boekevat – n belangrike funksie op streeksaamtrekke en moet nie afgewater word nie. 

Moet deur lede op saamtrek bygewoon word. Boekevat moet nie n preek wees nie 

maar kort en saaklik wees. 

3. Fanie Marx gaan ondersoek instel na n SAWA bestuurskool vir die verkryging van EB 

lisensies. 

4. Panorama se nuwe streeks hemp is goedgekeur en hul mag voortgaan daarmee. 

5. Streke word gevra om oorde te identfiseer waar jy veilig voel, tariewe redelik is en dan 

koordinate van die oord saamdeur te gee. Wil n databasis opstel daarvan. Inligting kan 

aan my gestuur word asb. 

6. Daar gaan weer n Nasionale toer in 2016 wees. Oom Nico Spaumer gaan die toer reël 

en inligting spoedig deurgee daaroor. 

7. Daar was n oopgesprek gewees oor die uitdaging van kleiner streke met lede wat 

wydverspreid is, by kampe te kry en bywoning van streeksbestuursvergaderinge vir 

streke waar lede wydverspreid is. Ook was daar positiewe en negatiewe punte binne 

SAWA bespreek wat lede kan ervaar.  

8. Gebied Jakaranda gaan weer n 4x4 saamtrek hou die naweek van die 17de Junie 2016 

9. Dagbestuur is weer ingedeel as voogde in die Gebiede: 

Gebied  Goeie Hoop – Brain van Niekerk 

Gebied Goue Weste – Brain van Niekerk 

Gebied Jakaranda – Andre Swanepoel 

Gebied Kaap Middelande – Andre knoetze 

Gebied Oos Transvaal – Jannie Meyer 

Gebied Oosrandia – Andre Knoetze 

Gebied Vaaldriehoek – Vossie Vosloo 

 

 

 

Lance Batts 

Gebiedsvoorsitter 

Oos Transvaal 

 

   


