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TRANSVAAL PRESIDENTSVERKENNER-AFRONDINGSKAMP

Beste Verkenner

Dit is vir ons aangenaam om jou uit te nooi na die Transvaal PV-afrondingskamp. Ons sien daarna uit om
deel te wees van die laaste deel van jou Presidentsverkennerproses.

Die Transvaal PV-afrondingskamp word aangebied as een van drie afrondingskampe wat regoor Suid-
Afrika aangebied word. Jy is welkom om enige een van die kampe in Kaapland, Vrystaat of Transvaal by te
woon om die PV-proses te voltooi.

PV- sowel as Bobaaskandidate mag die Transvaal PV-afrondingskamp bywoon.

Neem asseblief kennis van die volgende belangrike inligting rakende die Transvaal PV-afrondingskamp:

Wanneer: 3 - 6 Julie 2019
Waar: Afrikaanse Hoër Seunskool, Pretoria
Kampfooi: R900 per Verkenner
Registrasie: Registrasie vind plaas van 14:00 tot 15:00 op Woensdag, 3 Julie 2019
Drag: Alle Verkenners moet aanmeld in formele Voortrekkerdrag. Let ook op die dragvoorskrifte

per dag, soos onder verskaf.

Formaat van die kamp: Die Transvaal PV-afrondingskamp bestaan uit drie aktiwiteite, naamlik ‘n ekspo, ‘n
seminaar en ‘n gala-funksie.

Ekspo
Die Transvaal PV-afrondingskamp open met 'n ekspo. Alle PV-kandidate is deel van hierdie ekspo en neem
in kommando- of spanverband deel.

Die doel van die ekspo is om jou span se Voortrekkerloopbaan van Penkop en Drawwertjie tot Verkenner
uit te beeld. Jy en jou span mag enige deel van julle Voortrekkerloopbaan uitstal. Dit kan wees in die vorm
van individuele ondervindinge, spankampe, spanuitstappies of selfs van projekte wat julle as span
onderneem het. Kom deel julle hoogtepunte, suksesstories, swaarkry en die waarde wat Die Voortrekkers
tot julle lewens toegevoeg het. Hierdie is die geleentheid om julle Voortrekkerstorie te vertel!

Deelname aan die ekspo is verpligtend vir alle PV-kandidate, maar die inhoud word nie beoordeel met
betrekking tot jou Presidentsverkennertoekenning nie. Dit beteken dat solank as wat jy teenwoordig is en
deelneem, voldoen jy aan die vereiste vir die PV-toekenning.

Julle kan self kies of julle as kommando of as enkel span wil deelneem. As die kommando byvoorbeeld
meer as een span het, of indien jy jou Voortrekkerloopbaan saam met 'n ander span gedeel het, mag julle
self besluit hoe om jou “uitstallersgroep” saam te stel. Indien jy die enigste lid van jou kommando is, sal jy
nie gepenaliseer word as jy op jou eie aan die ekspo deelneem nie.



Julle mag gebruik maak van enige hulpmiddels soos fotos, items wat julle gemaak het, geskrewe stukke,
plakkate, demonstrasies van vaardighede wat aangeleer is, spandrag, trofees, resepte, videos en ander
beeldmateriaal.

Elke groep (of individu) wat deelneem aan die ekspo ontvang een standaardgrootte tafel (Ongeveer 1,8m
x 0,7m). Kragpunte is beskikbaar maar daar is geen waarborg dat jy naby 'n kragpunt gaan opstel nie. Dit
is dus 'n goeie idee om ekstra verlengkoorde saam te bring indien 'n kragpunt benodig word.

Die ekspo vind binnenshuis plaas. Wees dus bedag daarop om nie die ekspo te ontwrig met jou uitstalling
of aanbiedings nie.

Tydens die ekspo word formele Voortrekkerdrag gedra.

Die ekspo mag vanaf 16:00 deur enige belangstellende bygewoon word. Spanoffisiere, ouers, Verkenners,
skoolhoofde en onderwysers word almal hartlik uitgenooi om die uitstallings te kom besigtig. Sodra die
ekspo om 18:00 sluit word besoekers vriendelik versoek om die terrein te verlaat.

Tydens die ekspo sal beoordelaars die uitstallings besoek en evalueer. Groot pryse sal aan die wenners in
bepaalde kategorieë toegeken word!

Seminaar
Die grootste deel van die Transvaal PV-kampprogram vind plaas as 'n seminaar. Tydens die seminaar word
verskillende aanbiedings in parallel oor 'n totaal van 18 sessies aangebied. Elke PV-kandidaat kan self kies
watter aanbieding om tydens die onderskeie sessie by te woon (sien voorbeeld).

Gala-funksie
Die PV-afrondingskamp eindig met 'n gala-funksie waartydens jy jou relevante toekenning sal ontvang. Jou
ouers, spanoffisier en Kommandoleier word hartlik uitgenooi om die geleentheid saam met jou by te
woon:

Wanneer: 6 Julie 2019, 14:30 vir 15:00
Waar: Afrikaanse Hoër Meisieskool, Pretoria
Drag: Verkenners : formele Voortrekkerdrag.

Ouers: Deftig informeel (mans: kraaghemp, netjiese langbroek, dames: bypassend)

Die gala-funksie sluit ook die PV-afrondingskamp af en daar word beoog om teen 17:00 klaar te wees.

Indien jy nie die Transvaal PV-afrondingskamp bygewoon het nie maar beskikbaar is om die gala-funksie
by te woon, is jy welkom om jou toekenning tydens hierdie geleentheid te ontvang. Kontak asseblief die
kampleier om die nodige reëlings te tref.

Verblyf
Alle kampbywoners slaap in Afrikaanse Hoër Seunskool se koshuisgeriewe. Beddens word voorsien, maar
jy moet asseblief jou eie beddegoed saambring.

Sommige aanbiedings herhaal terwyl ander net een keer
aangebied word. Die aanbiedings handel oor 'n wye
verskeidenheid onderwerpe met die doel om jou toe te rus
vir die lewe na skool. Aanbiedings word hoofsaaklik deur
eksterne kenners aangebied. 'n Volledige seminaarprogram
met 'n kort beskrywing van elke
aanbieding sal nader aan die kamp beskikbaar gestel word.

Om die PV-kamp suksesvol by te woon, moet 'n totaal van
15 uit die moontlike 18 sessies bygewoon word.

Voorbeeld van die Seminaarprogram
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Sessie 2



Kleredrag
Die volgende kleredrag word tydens die Transvaal PV-afrondingskamp gedra:

Woensdag, 3 Julie 2019: Formele Voortrekkerdrag
Donderdag, 4 Julie 2019: Aktiewe Voortrekkerdrag
Vrydag, 5 Julie 2019: Spandrag, Kommandodrag of Kampdrag van eie keuse
Saterdag: 6 Julie 2019: Aktiewe Voortrekkerdrag (oggend)
Gala-funksie: Formele Voortrekkerdrag

Enige oorheersend effekleurige, donkerblou warmdrag-kledingstuk met minimale strepe, wapens of
logo’s, wat pas by die beeld van Die Voortrekkers en Voortrekkerdrag, mag gedra word. Neem asseblief
kennis van die voorgeskrewe vereistes vir Voortrekkerdrag.

Suksesvolle Bywoning
Om die Transvaal PV-afrondingskamp suksesvol by te woon en te kwalifiseer vir die
Presidentsverkennertoekenning of Bobaassertifikaat moet die volgende volledig bygewoon word:

1. Ekspo
2. 15 uit 18 seminaar-sessies

Geen uitsondering ten opsigte van bywoning sal gemaak word nie.

Verlaat van die Transvaal PV-afrondingskamp
Geen persoon mag die terrein verlaat sonder die toestemming van die kampleier nie. Indien toestemming
verleen word, moet die nodige bywoning soos hierbo steeds afgehandel word om te kwalifiseer vir die
relevante toekenning.

Gedragskode
Alle PV-kandidate is onderworpe aan Die Voortrekkers se gesag, gedragskode en kampreëls. Enige
persoon wat die gedragskode oortree, sal versoek word om die kamp te verlaat en enige moontlike
toekenning sal verbeur word.

Inskrywings
Alle inskrywings vir die Transvaal PV-afrondingskamp vind aanlyn plaas deur
https://inskrywings.voortrekkers.co.za.

Kampgelde word direk aan Die Voortrekkers - Transvaal betaal.

Inskrywings sluit op 24 Junie 2019.

Kampbenodighede
Eie beddegoed (insluitend laken en kussing)
Kleredrag soos beskryf
Warmbaadjie soos beskryf
Toiletware en handdoek
Bybel
Pen en notaboek
Sakgeld vir snoepie
Eetgerei word voorsien

Die Transvaal PV-afrondingskamp beloof om 'n unieke ervaring te wees en ons sien daarna uit om jou op
die kamp te ontvang.

Sien jou binnekort!

Jaco van der Walt
Kampleier
072 312 7722
jaco@vanderwalt.email


