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 Terugvoer NUB 10 Februarie 2018 
 

 

Geagte Streeksvoorsitters 

 

Hiermee die terugvoer van die afgelope Oop NUB vergadering te Bloekompoort woonwapark. 

 

Strategiese beplanning 

 

Daar was weer ’n ernstige gesprek waar nog idees en punte vorendag gebring is. Andre 

Swanepoel gaan al die punte op ’n werksdokument sit vir bespreking. Meimaand se NUB 

vergadering gaan weer ’n semi- oop- NUB wees om lede die kans te gee om weer die gesprek 

en vrae en antwoorde by te woon . 

    

 Toekenning 

 

Toekennings moet nie goedkoop gemaak word nie, maar gee erkenning waar dit nodig is. 

 

Seniorburgers 

 

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

 

Streeksnuusbriewe en Kommunikasie 

 

Streeksvoorsitters wat in die vervolg hulle nuusbriewe by die Kongres uitgestal wil hê, sal dit 

self moet uitdruk en saamneem en daar uitstal, of vir Marianne Erasmus laat kry sodat sy dit 

dan uitstal. Marianne het reeds die skrywe uitgestuur met die kriteria vir beoordeling van 

nuusbriewe. Sy vra dat almal asb. moet deelneem en hul streeksnuusbriewe instuur vir 

beoordeling. 

 

Fondsinsameling 

 

SAWA se gholfdag gaan bietjie uitskuif a.g.v. streke Elandsrand en Rietfontein se gholfdae wat 

gaan plaasvind. 

 

Voorraad – SAWA kantoor 

 

Voorraad in die kantoor is steeds hoog.  

Geen klere of baadjies gaan meer in die kantoor op voorraad gehou word nie. Dit gaan op 

aanvraag bestel word. 
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JAARPROGRAM 2018 

 

Die jaarprogram vir 2018 is reeds in Desember uitgestuur. As julle dit nog nie ontvang het nie, 

kontak die kantoor. 

 

SAWANANT 

 

Die Sawanant is ook in Desember uitgestuur. 

 

Finansies  

 

Finansies in SAWA is kerngesond. Finale state gaan binnekort na SARS toe. 

Streke moet ’n bankrekening oophou vir finansies. Gelde mag nie in enige lid se persoonlike 

bankrekening gehou word vir die betrokke streek nie. 

 

Kongres 2018 

 

Die kongres gaan by Weesgerus aangebied word. Daar word nog onderhandel oor die tariewe. 

Dagbestuur gaan kampkommandante wees, maar daar is gevra dat as julle bereid is om hulp 

aan te bied, julle julle name sal opgee. 

 

Ledewerwing en lede-aangeleenthede 

 

Voorsitters moet die ledeontledingslys meer bespreek op die streeksvergaderings. Tans is ons 

Gebied die tweede kleinste met 107 lede in totaal. Gebied Goue Weste het 96 lede. Ongelukkig  

mag ons ledegetalle verder daal as gevolg van die situasie met Panorama. 

 

Webwerf 

 

Daar gaan reëls opgestel word aangaande ’n Sosiale netwerk vir SAWA sodat almal daaraan 

kan voldoen. ’n Komitee is aangestel en besig om daarna te kyk, maar jul is welkom om enige 

insette aan my te stuur asb. 

 

As jul iets op SAWA@Network wil plaas, kontak vir Andre Swanepoel en hy sal help daarmee 

 

Nasionale saamtrek  

 

Die Nasionale kamp vir 2018 gaan by Malonjeni wees. Kostes is R1000-00 per staanplek vir 

die naweek. SAWA het die oord uitgekoop en as daar meer as 100 woonwaens gaan wees sal 

die tarief verminder. Kom ons probeer om in groot getalle uit ons Gebied daar op te daag. Dit 

gaan ’n heerlike naweek wees. Inligting sal deurgegee word soos dit ontvang word. 

 

Presidente 2018 

 

Gebied Vaaldriehoek is die kampkommandante. Die reëlings vorder goed. Gebied Oos- 

Transvaal se stalletjies is almal bespreek. Kostes vir die Presidente is R250-00 per nag vir 

SAWA lede en gaste betaal R400-00 per nag. Dagbestuur gaan probeer onderhandel met die 

oord vir ’n glyskaal vir betaling. Terugvoer sal binnekort gegee word. 
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Algemeen 

 

1. Daar is elke week ’n 5 minute praatjie oor SAWA op Pretoria FM kanaal 107.6  om 

14:40 as julle wil inskakel. 

2. Gebied Jakaranda bied weer n 100+ saamtrek aan te Weesgerus. Alle lede wat 100 of 

meer kampe gedoen het, is welkom om die kamp by te woon. 

3. Streek Roodekruin vier hulle 21ste verjaarsdag die 26ste Mei 2018 met ’n ete en dans 

by Hoërskool Nico Diedrichs. Almal is welkom om saam  te kom feesvier. 

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

5. Gebied Oosrandia se Gebiedskamp te Malonjeni vind plaas van 23 - 25 Feb 2018 as 

julle dit wil bywoon. Kostes is R520-00 vir die naweek. 

6. Op Aprilmaand se Gebiedsvergadering sal ons ’n finale besluit vir afgradering of 

ontbinding van streek Panorama moet neem en indien by Meimaand se NUB 

vergadering vir bekragtiging daar. Die bankrekening is oorgeneem en tekenmagte by 

die bank is verander na Lance Batts, Peet Venter en Kobus Bester. 

7. Daar is nog ses SAWA geskiedenisboeke op voorraad by die kantoor teen R30-00 stuk 

as julle belangstel. 

8. SAWA Verseker – Carasure – Streeksvoorsitters gaan al hul lede kontak om 

toestemming te kry dat Ian Lezar hulle kan kontak en gesels oor SAWA Verseker. 

Lede se inligting sal nie met ander instansies gedeel word nie. Sodra toestemming 

gerkry is, laat weet asseblief die kantoor of vir Jurie Dreyer. 

 

  

Lance Batts 

Gebiedsvoorsitter 

Oos Transvaal 
10 Feb 2018 


