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                                                                                                                   9 Maart  2018 
 
 
Beste Voortrekkervriende   
 
 

            Gebiedsleier 
                  (Sirkel – Skakel) 
 
 
Die jaar is goed op dreef, en baie aktiwiteite het reeds suksesvol plaasgevind. Daar word hard beplan 
aan die April-gebiedskampe en ek vertrou almal gaan heerlik saam leer, werk, kuier, speel en 
vakansie hou! 
 
In een van Stephan Joubert se dagboeke, bespreek hy Romeine 8:31-39 met die tema: “Goeie 
padbouer, stewige pad.” Hierin dui hy die volgende aan:  
 
“Dit kos vandag bitter duur om paaie te bou. Snelweë se koste word in miljoene rande per kilometer 
bereken. Daarom dat die padbouers dit nie regtig kan bekostig om halwe werk te doen nie. Dit moet 
die eerste keer goed en reg gedoen word.  
 
“Jesus se padbouwerk in jou lewe is absolute kwaliteitswerk. Hy het net die allerbeste boumateriaal 
gebruik om jou geloofspad te bou. Sy bloed was die uitveër wat daardie ou sondepad van jou eens 
en vir altyd uit die pad gevee het. So volledig het Hy jou kom red dat daar nie meer ’n stukkie van jou 
sondes oorgebly het nie. Jesus se offer aan die kruis is ’n volkome offer. Elke greintjie kwaad in jou; 
elke denkbare sonde; dit alles is daar op Golgota op Jesus se skouers afgepak. Daar het Jesus eens 
en vir altyd met al jou sondes afgereken. En dit behoorlik gedoen. 
 
“Jou padbouer het jou pad met materiaal gebou wat vir ewig hou. Sy bloed aan die kruis is genoeg 
om jou vir ewig te laat leef. Jy is so kosbaar in God se oë dat Jesus dit nie kon bekostig om 
tweedeklas-boumateriaal in jou lewe te gebruik nie. Slegs sy bloed is goed genoeg om jou uit die 
greep van die sonde te koop. Slegs die allerbeste is goed genoeg vir al God se kinders; ook vir jou!” 
 

mailto:transvaal@voortrekkers.org.za&
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In Die Voortrekkers is ons ook besig met padbouwerk. Eerstens in die vorming van ons Afrikanerjeug 
deur die oordra van kennis en vaardighede, maar ook in die meer strategiese gesprekke. 
 
Die Voortrekkers kan nie “tweedeklas-materiaal” gebruik in hul bouwerk nie; ons kan nie bekostig om 
halwe werk te doen nie, ons moet voortdurend reg en goed bou ten einde kwaliteit produkte 
(lesplanne, spesialisasies, aktiwiteite en kampe) te lewer. 
 
In die lig van ons herstruktureringsbouwerk, wil ons ook verseker dat die “pad” vir Die Voortrekkers 
(as organisasie) van goeie kwaliteit is, ’n pad is wat baie lank gebruik sal word, ’n pad tot almal se 
voordeel. 
 
Kongresprioriteite en herstruktureringsgesprekke 
Die kongres 2017 het die volgende prioriteite goedgekeur as deel van die KAN-dokument: 

a) Om die Voortrekkerloopbaan verder te belyn en te ontwikkel. 
b) Om die Voortrekkers as tuiskomplek vir gesinne te vestig. 
c) Om die Voortrekkers as diensbare kultuurleiers in gemeenskappe te vestig. 
d) Om spoedeisend en indringend ’n omvattende ondersoek na die 
organisatoriese, korporatiewe en finansiële herstrukturering van Die 
Voortrekkers te loods en te implementeer.  

 
Die laaste prioriteit word in die driehoek voorgestel.  
 
Daar moet dus deurgaans ’n balans gehandhaaf word tussen die 
organisatoriese, korporatiewe en finansiële aspekte. 
 
Dit is egter belangrik dat ons verstaan hoekom hierdie gesprekke plaasvind en hoekom die 
ondersoeke vir herstrukturering geloods word. 
 
Die Voortrekkers funksioneer tans op modelle wat reeds baie lank bestaan. Byvoorbeeld die 1910-
landsgrense vorm vandag se kultuurgrense en ons moet onsself afvra of hierdie kultuurgrense nog 
van toepassing is in die veranderde Suid-Afrika. Die demografie van ons gemeenskappe verander, 
meer mense beweeg vanuit die platteland na die stede. Ons gesinne se samestelling is nie meer 
tradisionele gesinne nie, en enkelouergesinne kom meer voor. Finansiële druk en uitdagings het 
impak op huishoudings en Voortrekkeraktiwiteite. 
 
Gedurende die ondersoekfase het ons die geleentheid om nuut en vars te dink oor alle strukture en 
prosesse in Die Voortrekkers. Ons moet vir die volgende 80+ jaar steeds ’n suksesvolle organisasie 
wees. 
 
Ek, bevestig die volgende rakende die herstrukstruktureringsgesprekke: 

1. Geen verandering of verdelings of verskuiwings gaan nou plaasvind nie. Tans word slegs 
gesprekke gevoer en ondersoeke geloods. 

2. Die gebiedsbestuur het ’n taakspan saamgestel wat bestaan uit Josua du Plessis, Willem 
Scholtz, Mona du Plessis, Marie du Toit, Jacques Botha, Raezaan Hattingh, Lorraine 
Laubscher en Charene Agenbach Die taakspan funksioneer saam met die 
gebiedsdagbestuur, gebiedsbestuur en gebiedskampleiers soos nodig. Die taakspan is tans 
besig om kriteria saam te stel ten einde verskillende modelle te ondersoek en te assesseer. 
Die kriteria sal poog om alle vrae wat reeds gevra is, aan te spreek. 

3. Enige navrae kan aan myself of jou oordleier gerig word. 
 
Vrae en kommer is natuurlik in ’n veranderingsbestuursproses, en juis daarom word ’n rustige proses 
gevolg. Om die Hoekom te antwoord, word die volgende sleutelwoorde/begrippe skematies 
daargestel.  
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                  Administrasie 
                    (Stadige verkeer) 
 
 
Gebiedskomitee en taakgroepe 
Baie dankie aan elkeen wie bereid is om te help in die komitee en taakgroep. 
GK Administrasie: Willem Scholtz en Marli Duvenhage.  
GK Administrasie taakgroep: Derek van der Merwe, Oom Cicero Rautenbach, Charmaine Brummer  
en Riana Versteeg.   
 
Kommandojaarverslae 
Baie dankie vir die 2017-kommandojaarverslae wat reeds by die onderskeie oordleiers en 
gebiedskantoor ingedien is.  
 
Die sperdatum vir die 2018-kommandojaarverslae word verskuif na die einde van Januarie 2019. 
Die 2018-kommandojaarverslae moet dus op of voor Vrydag 31 Januarie 2019 en daarna jaarliks so 
ingedien word. Stuur die kommandojaarverslag na die oordleier en die gebiedskantoor. Die 
oordleiers sal die inhoud van die kommandojaarverslae kontroleer én sorg vir kwaliteitbestuur 
daarvan. Die gebiedskantoor sal slegs die kommandojaarverslae ontvang en liasseer. Die formaat 
van die 2018-kommandojaarverslag sal met die oordleiers gekommunikeer word. 
 
Oordjaarverslae 
Alle 2017 oordjaarverslae moes reeds op 26 Januarie 2018 ingedien gewees het. Baie dankie vir 
dié wat reeds by die gebiedskantoor ingedien is. 
 
Die sperdatum vir die 2018-oordjaarverslae word verskuif na die einde van Februarie 2019. Die 
2018-verslae moet dus teen Donderdag 28 Februarie 2019 en daarna jaarliks so ingedien word. 
 
Lys van afkortings vir Die Voortrekkers 
Die huidige lys van afkortings vir die Voortrekkers is uitgebrei en beskikbaar op Die Voortrekkers 
Transvaal webblad (sien die Administrasie-vouer wat onder Dokumente geliasseer is) by skakel: 

https://drive.google.com/open?id=1Wgg4BvV0ZXEiY9bQ3UMI1uho9TwtZ4xz 
 
Transvaal se museum 
Besoek ons eie Transvaal-museum in die gebiedskantoor. Enige waardevolle geskiedkundige items 
soos boeke, tydskrifte, trofees, skilderye, klere, asook artikels kan geskenk word. 
Ons is tans op soek na ’n gepaste naam vir die museum. Kontak gerus die gebiedskantoor of Elsa 
Schnetler (elsies1@afrihost.co.za) met voorstelle en verdere besonderhede. 
 
Raad van Wyses 
Ons is tans besig om ’n nuwe naamlys van alle oud-Voortrekkers saam te stel. Help ons om hierdie 
kosbare inligting te bekom. Die eerste Raad van Wyses-funksie wat op Saterdag 10 Februarie 2018 
gehou is, was baie suksesvol. Staaltjies en inligting word tans versamel vir ’n boekie met die naam 
“Op die Voortrekkerstoep” wat hopelik voor die einde van 2019 versprei sal word.  
 
Daar is ook ’n voorstel ontvang dat alle oud-Voortrekkers van Transvaal Seders genoem word 
omdat hulle die hardehout van ons gebied en beweging is. ’n Verdere simboliek in die naam is 
omdat hulle die beskerming/koelte gee waarin ons kan groei en ontwikkel.  
Stuur gerus enige voorstelle en kommentaar daaroor na elsies1@afrihost.co.za. 
 
 
  
 

https://drive.google.com/open?id=1Wgg4BvV0ZXEiY9bQ3UMI1uho9TwtZ4xz
mailto:elsies1@afrihost.co.za
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Sosiale media 

• Kommunikasie op sosiale media is nie net meer beperk tot Facebook en Twitter nie, maar 
Instagram word ook gebruik. Die gebied gebruik die Transvaal Facebook-groep 
(https://www.facebook.com/groups/527878823972197/?ref=group_header) vir alle amptelike 
korrespondensie vanuit die gebiedskantoor. Kommando’s en oorde kan plasings doen en 
word uitgenooi om saam te gesels. Daarteenoor word die Transvaal Facebook-bladsy 
(https://www.facebook.com/tvl.vtks/) gebruik vir bemarking na buite. 

• Ons het begin met ’n nuwe verfrissende webblad. Besoek gerus die nuwe Transvaal-
webblad by https://transvaal.voortrekkers.co.za. Ons gaan ’n gereelde blad met die naam  
“Webblad Kitsgids” uitstuur om te help met navigasie op die webblad. 

 
Dankie vir elkeen wie aktief deelneem in gesprekke op WhatsApp en sosiale media. Die hulp en 
raad word waardeer. 
 
 
 
 

                     Finansies en Terreine  
                     (Terreine & Fondse) 
 
 
Gebiedskomitees 
Baie dankie aan almal wie sal dien op die twee komitees. 
GK Finansies: Amalia Thomas en Marinda Gericke. 
GK Terreine: Mauritz Meiring, Niel Basson, Willem van der Merwe, Charl Fischer, Arno Jacobs,  
Jakkie Casaleggio en Pieter Nel. 
 
Ledegeld 2018 
Baie dankie aan die kommando’s wat reeds hulle eerste ledegelde vir die jaar teen einde Februarie 
2018 oorbetaal het.   
 
Graag herinner ek die kommando’s wat nog nie oorbetalings gedoen het nie daaraan dat die 
tweede sperdatum Vrydag 23 Maart 2018 is.  
 
Daar is reeds ongeveer twee duisend vierhonderd (2 400) lede geregistreer op SAS vir Transvaal, 
alhoewel die gelde nie oorbetaal is aan Transvaal nie.   
 
Die gebiedskantoor sal die nodige rekonsiliasie doen vir die bedrae wat oorbetaal is na aanleiding 
van julle ledelys ingestuur saam met die eerste betaling om die lidmaatskaperkenning te bevestig.   
 
Subsidies aan lede 
Die gebied het weereens voorsiening gemaak vir die toedeling van subsidies aan lede wat daarvoor 
aansoek doen. Gaan besoek gerus die webblad van Transvaal onder Dokumente / 03 Finansies vir 
die aansoekvorm wat voltooi moet word. Indien daar aansoek gedoen word vir ’n paar lede vanaf ’n 
kommando kan die naamlys van daardie lede bygevoeg word. 
 
Let asseblief op na die vereistes wat gevra word op die aansoekvorm vanaf die kommando. 
 
Lidmaatskapkorting toegestaan aan volwasse lede 
Die gebied se fondse is in die gesonde posisie sodat ons weereens die korting van R100.00 op 
ledegelde betaalbaar (dus R435.00 minus R100.00) per volwasse lid (SLEGS offisiere en 
staatmakers) kan toestaan vir die betaling van ledegelde vir 2018.   
 
 

https://www.facebook.com/groups/527878823972197/?ref=group_header
https://www.facebook.com/tvl.vtks/
https://transvaal.voortrekkers.co.za/
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Die vereistes om in aanmerking te kom vir hierdie korting is: 

• ’n Volwasse lid moet vyf (5) jaar aaneenlopende diens reeds verwerf het teen Oktober 2017. 

• Volwasse lede mag slegs in die vyf aaneenlopende diensjare geregistreer gewees het as 
Staatmakers en/of Offisiere. As die lid vir ’n jaar of meer geregistreer was as ’n 
Heemraadslid en/of Jeugvriend, kan hy/sy ongelukkig nie in aanmerking kom vir die korting 
toegestaan nie. 

• Die vyf (5) jaar aaneenlopende diens is slegs van toepassing op volwasse lede. As ’n lid vir 
enige van daardie jare nog ’n jeuglid was, kan hy/sy ongelukkig nie in aanmerking kom vir 
die korting nie. 

• Die R100.00 korting is slegs van toepassing vir ledegelde wat reeds in Transvaal se 
bankrekening (Standard Bank rekening) verskyn teen 31 Mei 2018. Indien die betaling eers 
verskyn in ons bankrekening na 31 Mei 2018 kan ons ongelukkig nie meer die korting toelaat 
nie aangesien daar ’n verdere verhoogde bedrag betaalbaar word (R535.00) vir 
lidregistrasies.  

 
Kommando’s moet asseblief self die rekonsiliasie doen vir die lede wat vir hierdie korting kwalifiseer 
en dit duidelik uitwys op die ledelys wanneer oorbetalings gedoen word. Die gebiedskantoor sal dan 
die rekonsiliasie vir lidmaatskap nagaan na aanleiding van die vereistes genoem hierbo en met die 
kommando kommunikeer indien daar enige verskille is. 
 
Kommunekamers beskikbaar 
Die kommune in Francis Baardstraat het nog etlike kamers beskikbaar wat verhuur kan word.  
Indien enige iemand bewus is van persone wat dalk op soek is na verblyf, kan hulle gerus Izelle 
Ryan in die gebiedskantoor (012 430 3914 / transvaal@voortrekkers.org.za) kontak vir verdere 
inligting. 
 
 
 

                 Bemarking 
    (Groei) 
 
 
Die bemarkingskomitee 
Die bemarkingskomitee bestaan uit die volgende persone: Anna Herbst, Anita Dreyer, Gys Hough, 
Riaan du Preez en AGSD Bemarking. 
 
Januarie 2018-veldtog 
Dankie aan elke kommando wat hard gewerk het in Januarie en Februarie om Voortrekkers te 
bemark by die skole en kerke in hul omgewings. Dit was lekker om te sien hoe kreatief die 
bemarking gedoen is by skole en die positiewe terugvoer wat ontvang is.  
 
Bemarkingshulpmiddels 
Daar word hard gewerk om die nuwe opgedateerde korporatiewe identiteit gereed te kry. Daar sal 
ook verskeie nuwe hulpmiddels beskikbaar gemaak word sodat ons almal dieselfde boodskap kan 
bemark. Gaan maak gerus ’n draai op die webblad, daar is reeds verskeie hulpmiddels beskikbaar 
by www.houkoers.co.za/Dokumentasie/Inligting  
 
Voortrekker App 
Die nuutste weergawe van die App is nou beskikbaar. Gaan laai gerus die App af, dit is die 
maklikste manier om dadelik inligting te vind. Daar is ook ’n bemarkingskakel onder literatuur. Kry 
ook sommer jul ouers om die App af te laai en te gebruik. 
 
Voortrekkerdrag 

mailto:transvaal@voortrekkers.org.za
http://www.houkoers.co.za/Dokumentasie/Inligting
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’n Kennisgewing is uitgestuur rakende Voortrekkerdrag. Daar is geen verandering aan formele of 
aktiewe Voortrekkerdrag nie. Die versoek is slegs dat kommando’s, spanne en kampe sal onthou 
om iewers die woord Voortrekkers op hulle kommando-, span- of kampdrag te plaas. Daar is geen 
reëls rakende hoe die woord Voortrekkers gebruik moet word nie. Dit is ook nie nodig om nou 
veranderinge aan te bring aan drag wat reeds gemaak is nie. Onthou egter in die toekoms om ons 
te help om Die Voortrekkers die nodige blootstelling te gee en te bemark. 
 
Renoster red is vet pret 
Transvaal Voortrekkers het hierdie opwindende projek tydens die Voriesaamtrek in Januarie 2018 
bekendgestel. Daar is ongekende belangstelling rakende die projek en baie meer kommando’s en 
spanne neem deel aan die projek as verwag. Daar is reeds meer as eenduisend vyf honderd (1500) 
renoster spaarbussies uitgedeel en verskeie spesiale byeenkomste is gehou om die projek bekend 
te stel! Indien daar nog spanne is wat wil deelneem aan die projek, kontak gerus vir Carinda Habig 
(071 832 5541). Onthou ook dat daar plakkers te koop is by die Voriemôl vir hierdie projek. Verdere 
inligting rakende die projek en gebeure rondom dit sal binnekort op Transvaal se Facebook-blad 
gedeel word. Hierdie projek maak dit maklik vir enige spanoffisier om betrokke te raak by ’n 
gemeenskapsprojek. 
 
Transvaal Voortrekkers Facebook-blad 
Gaan sluit gerus by ons nuwe blad aan, die blad word gebruik vir bemarking na buite. Die 
Facebook-groep word gebruik vir deel van inligting na binne. Ja, daar is beslis ’n verskil tussen die 
blad en die groep, dus moet julle seker maak julle sluit by beide aan. Ons het reeds die blad vir ’n 
veldtog gebruik met opwindende resultate! Daar is binne sewe (7) dae meer as sewentien duisend 
(17 000) mense bereik in Gauteng, Noordwes, Limpopo en Mpumalanga. Die kostes vir die veldtog 
was slegs tweehonderd rand (R200.00) en die blootstelling wat bereik is, word beraam op drie- en- 
twintig (23) sent per persoon. Vrouens is die meerderheidsgroep wat bereik is met ’n goeie balans 
van ouderdomsgroepe vanaf 18 tot 65+. Daar sal beslis binnekort verdere veldtogte geloods word, 
wat goeie blootstelling en bemarking vir Die Voortrekkers sal wees! Hierdie metode kan ook gebruik 
word in jou spesifieke area met ’n spesifieke teikengroep. 
 
Bemarkingskompetisie 
Daar is besluit om ’n lekker kompetisie te hou vir alle ouderdomsgroepe binne Transvaal 
Voortrekkers. Spanne asook individue word aangemoedig om deel te neem aan die opwindende 
inisiatief. Ons gaan tegnologie en sosiale media inspan vir die kompetisie. Spanne kan solank begin 
werk aan planne voor die amptelike bekendstelling.  
 
Die kompetisie sal in die volgende kategorieë plaasvind met elke kategorie wat ’n ander tema het: 
 

• Junior PD’s – Spanne neem deel aan ’n Kampvuurkonsert.  
▪ Die konsert moet op video afgeneem word en so gedeel word.  
▪ Die tema van die konsert is AFRIKANERHELDE. #VoortrekkersKonsert 

 

• Senior PD’s – Spanne neem deel aan ’n Liedjiekompetisie.  
▪ Die liedjies moet ook op video gedeel word.  
▪ Daar sal in twee (2) afdelings deelgeneem word, nl. Oorspronklike en 

Voortrekker-liedjies. #VoortrekkersSing 
 

• Verkenners – Spanne of individue kan in die afdeling deelneem.  
▪ Die tema vir die afdeling is #VoortrekkersKAN.  
▪ Wees kreatief en deel die video met ons! 

 

• Volwassenes – Offisiere en Staatmakers kan in hierdie kategorie ook deelneem aan twee 
afdelings.  

▪ Fotografie –  neem en deel daardie foto wat ons sal wys waaroor 
Voortrekkers gaan! #VoortrekkersVorentoe 
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▪ Hoe Om’s –  ons wil sien hoe doen mens dit, neem dus die video en deel dit 
met ons! #VoortrekkersHoeoms 

 
Alle video’s wat gedeel word, mag nie langer as drie minute wees nie. 
Daar sal lekker pryse wees vir elke kategorie en afdeling, die reëls van die kompetisie sal 
binnekort met die amptelike bekendstelling gedeel word met julle. 
 
 
 

                   Penkop en Drawwertjie sake 
  (Leer speel-speel) 
 
 
Gebiedskomitee en taakgroep 
Daar is drie (3) taakgroepe saamgestel uit die aansoeke ontvang. 
Dankie vir almal se bereidwilligheid en sterkte met die taak wat voorlê. 
 
PD-komitee: Anine Wheeler – Voorsitter 
Liesl Krause, Larissa Heyneke, Bertus Fourie, Pieter Botha, Marilize Botha en Anne-Marie 
Semmelink. 
 
Taakgroepe – GGA/GGN: Engelie Botha – Voorsitter 
Bertus Fourie, Zelna van Tonder, Marilize Botha, Anne-Marie Semmelink, Christine Janse van 
Rensburg, Liesl Krause, Elzette de Lange, Anton Grobbelaar en Larissa Heyneke. 
 
Taakgroep – Voorslag: Anine Wheeler – Voorsitter 
Bertus Fourie, Zelna van Tonder, Anita Bezuidenhout, Gerhard Gericke, Arno Jacobs, Christine 
Janse van Rensburg, Pieter Botha, Larissa Heyneke, Derek vd Merwe, Marli Weyer, Tekkies Kotze 
en Sonja Putter. 
 
PD-gebiedskampe: Zandra Machin (voorsitter) Jakaranda: Jan-Albert de Kock; Noordelike PD-
kamp: Henk Lottering; Sentraal Waterwerkkamp: Gawie Naude; Hoëveld: Philip de Kock; Oostelike 
PD-kamp: Mellanie Wright; Swartvlei Seekamp: Tekkies Kotze en Venterskroon: Annemie Hall 
 
Werkboeke 
Soos per die kennisgewing let asseblief daarop dat die nuwe werkboeke vir al die grade beskikbaar 
is op die Hou Koers-webblad, asook die App. Offisiere moet asseblief sorg dat hulle die boeke 
gebruik wat onder “November 2017” gedruk is – die nuwe Kode en Wese is in die boeke bygewerk. 
 
Gebiedskampe 
Gaan kyk na al die nuwe inligting en datums vir die gebiedskampe op die nuwe Transvaal-webblad. 
 
GGA/GGN   
Vir julle beplanning is die nuwe inligting van die GGA/GGN op die Transvaal-webblad gelaai.   
Dit is hier waar die kind spesialisasies interessant aangebied kan kry. 
 
Die taakspan vir die GGA/GGN word gekoördineer deur Engelie Botha en almal se samewerking 
word gevra met die elektroniese terugvoer-vorm wat aan u gestuur sal word na die afloop van die 
dag. 
 
Voorslag – Graad 7 
Datum van Voorslagkamp: 7-9 September 2018. 
Let asb. daarop dat die jeuglede geëvalueer word op die nuwe Kode en Wese. 
Die nodige inligting is reeds beskikbaar op die nuwe webblad van Transvaal. 
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Navrae oor Penkop en Drawwertjie sake 
Enige navrae rakende PD-sake moet asb. gerig word aan transvaal@voortrekkers.org.za waarna 
die navrae na die korrekte persone gekanaliseer sal word. 
 
Gebiedskampe 
Baie sterkte aan die komende gebiedskampe. Geniet die tyd op Hoëveld, Jakaranda, SPDW en 
NPD.  
 
 
 

                 Verkennersake  
                    (Produk in wording)  
 
 
Die Gebiedskomitee: Verkennersake en taakgroepe 
Die Gebiedskomitee: Verkennersake bestaan uit die volgende lede: Jaco van der Walt (Voorsitter), 
Ian Bam, Janeane Matthews, Lizelle le Roux en Willie Wagner. 
 
Die Gebiedskomitee: Verkennersake het die volgende taakgroepe as ad hoc-komitees:   
 
Die Taakgroep: PV-proses bestaan uit die volgende lede: Lizelle le Roux, Willie Wagner, Mauritz 
Meiring, Elsa Schnetler en Willem Scholtz. 
 
Die Taakgroep: GGA/GGN bestaan uit die volgende lede: Bertus Fourie, Zelna van Tonder, 
Marilize Botha, Anne-Marie Semmelink, Engelie Botha, Christine Janse van Rensburg, Liesl 
Krause, Elzette de Lange (Verkenners) en Anton Grobbelaar (Verkenners). 
 
Die Taakgroep: Jeugrade bestaan uit die volgende lede: Jaco van der Walt, Willem Scholtz en 
Marianne Fourie. 
 
Die Taakgroep: Spesialisasies bestaan uit die volgende lede: Ian Bam, Janeane Matthews, Nicol 
Jacobs, Jody Pelser en David Scribante. 
 
Verkenner Gebiedskampe: Zandra Machin (voorsitter) Rhus Keeti: Chris Koukeas; Thaba: Willie 
Wagner; Lunsklip: Malan le Roux; Seejol: Koos Stofberg; Wilgedraai: Nicol Jacobs; Nakuphi: Jaco 
van der Walt. 
 
PV-proses 
Die Vlaminge het ’n interessante gesegde wat lui: “Gebraden patrijsen komen niemand in de mond”. 
Rofweg vertaal beteken dit: ’n gebraaide patrys val nie net in jou mond nie. Dit beteken natuurlik dat 
jy moet werk vir die resultaat en dit is presies wat ons nou van ons Graad 12 
Presidentsverkennerkandidate verwag. 
 
Die PV-teoretiese vraestel word op 16 April 2018 geskryf. Daar word verskillende toetssentrums in 
Transvaal se oorde geskep en die finale reëlings sal binnekort aan al die kandidate deurgegee 
word. Baie sterkte met julle voorbereiding!  
 
Vir die res van die Verkenners is hierdie (metaforiese) gebraaide patrys dalk nog ’n tydjie weg, maar 
ons kan nie nalaat om aanhoudend na ons einddoel te werk nie. Ons wil nie in Graad 11 besef dat 
die patrys in ’n volstruis verander het nie! Hou dus aan om sistematies deur die 
Verkennerloopbaanplan te werk en so ook in menswees te groei. 
 

mailto:transvaal@voortrekkers.org.za
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Gebiedskampe 
Baie Verkenners pak nou ook hul koffers vir die komende gebiedskampe. Geniet die tyd op 
Lunsklip, Rhus Keeti of Thaba en onthou ook om dankie te sê vir die menigte Verkenneroffisiere wat 
vir baie maande al voorberei om ’n lewensverrykende ervaring aan te bied. 
 
Lekker werk, lekker kamp en geniet die geleentheid wat jy het om jou eie gebraaide patrys in die 
hande te kry. 
 
 

                  Staatmakers 
 (Apart maar Saam) 
 
 
Nuwe jaar, nuwe dinge, nuwe uitdagings 
Die jaar het omtrent in vierde rat weggespring en ons almal is lekker aan die gang en doenig! Ons 
het alreeds gehoor van die veranderinge wat moontlik in Transvaal gaan plaasvind in die volgende 
paar jaar, maar in die Staatmakers het ons ook dinge wat verander.  
 
Dit was met groot hartseer en tog baie opgewondenheid wat ons van voormalige GSD: Zandria 
Jordaan, op 24 Februarie 2018, afskeid geneem het. Zandria het op 26 Februarie 2018 haar 
meestersgraad by Stellenbosch begin en moes as GSD bedank het. Ons wens haar alle sterkte toe 
met die nuwe avontuur en ons weet sy gaan steeds haar Voortrekkerwees uitleef tussen die 
Kaapland Staties. 
 
AGSD: Bemarking Lorraine Laubscher het die geleentheid om vir ’n jaar in Amerika as au pair te 
gaan werk. Sy beoog om in Augustus oor te vlieg en haar termyn gaan dus in Junie 2018 tot ’n 
einde kom. Ons is bly sy is nog deel van die GSR tot en met dan en sien saam met haar uit na die 
avontuur wat vir haar later die jaar wag. 
 
Die GSR het beoog om ’n verkiesing te hou om ’n nuwe GSD aan te wys, maar siende dat daar nie 
tans iemand beskikbaar is om oor te neem nie, gaan Lorraine Laubscher instaan as waarnemende 
GSD tot en met einde Junie 2018. Die GSR is reeds aan die werk om nuwe leiers uit te ken sodat 
ons hulle kan mentor en gereed maak vir die verkiesing in Julie 2018. 
 
Die Staatmakergroepe 
Aan die begin van hierdie jaar het die GSR ’n ondersoek ingestel om te kyk na die funksionaliteit 
van Transvaal se Staatmakergroepe. Die GSR se doelwit vir hierdie termyn is om die 
Staatmakergroepe te versterk en meer betrokke te kry by die jeuglede en hulle aktiwiteite – ons wil 
jong werkendes en studente weer opgewonde kry oor Voortrekkers!  
 
Dit het onder die GSR se aandag gekom dat daar sekere groepe is wat nie meer funksioneer nie – 
weens verskeie redes waarvan ’n tekort aan lede die hoofrede is. Na afloop van gesprekke met die 
onderskeie groepe se voormalige groepleiers was die besluit gewees dat die volgende groepe vir 
eers gaan ontbind: Sentaurus Staatmakers en Die Uysbere. Hierdie Staatmakergroepe het egter die 
geleentheid om in die toekoms weer te herleef, sou hul die behoefte daaraan hê en sou hulle in 
staat wees om aan die GSR te bewys dat hul voldoen aan al die nodige vereistes soos uiteengesit 
in die reglemente.  
 
Naamverandering: TUKS Staatmakers het besluit om hul naam te verander en die groep oop te stel 
vir enige Staatmaker wat graag wil aansluit – dit is nie meer ’n vereiste om ’n student aan die 
Universiteit van Pretoria te wees nie. 
Ons sien uit na die toekoms van Jakaranda Staatmakers! 
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Kampvuurgesprek 
Ons skop hierdie jaar se kampvuurgesprekke af op 20 Maart 2018. Ons wil graag alle Staatmakers, 
Offisiere en Volwassenes uitnooi om saam met ons te kom gesels en insette te lewer! Ons jong 
klomp het die wysheid van ons ouer (meer ervare) gardes nodig. Daar is geen kostes aan die 
geleentheid verbonde nie en daar sal lekker versnaperings tydens koffie bedien word. 
 

Plek: Transvaal Gebiedskantoor, Francis Baard 990 (ou Schoemanstraat), Hatfield. 
Tyd:  18:00 
Tema: Die tema sal later deurgegee word. 

 
Staatmakersaamtrek 2018 
Dis amper weer daardie tyd van die jaar waar ons Staties kans kry om ’n naweek saam te geniet, 
iets nuuts leer en, die belangrikste van alles, om mekaar beter te leer ken! Ons hoop julle het al 
hierdie datum gedagboek en dat julle net so opgewonde soos ons is.  
 

Datum: 26-29 April 2018 
Plek: Die Voortrekkerplaas, Hartbeesfontein 
Tema: Moderne fotografie en kommunikasie 

 
Hou julle WhatsApp en ons Facebook-blad dop – daar sal elke week ’n lusmaker uitgestuur word 
wat julle meer inligting gee oor die saamtrek en wat ons alles gaan aanvang! Die inskrywings sal 
later die maand beskikbaar gestel word.  
Indien jy enige navrae het, kontak ons gerus: transvaal.staatmakers@gmail.com 
 
Ten slotte 
Namens die GSR wil ons net elkeen van julle sterkte toewens met die res van die kwartaal wat 
voorlê. Mag alles wat julle aanpak ’n sukses wees!  
 
Hou gerus ons Facebook-blad “Transvaal Staatmakers” dop vir meer inligting. 
 
“Doen wat jy kan, met wat jy het, waar jy is.” 
            ~ Theodore Roosevelt 
 
 
 

                 Volwasse sake           
                          (Oplei en toerus) 
 
 
Volwasse Sake Gebiedskomitee 
Baie dankie (maar ook geluk en sterkte) aan die persone wat hulself en hulle tyd beskikbaar gestel 
het om ’n bydra te lewer by Volwasse Sake. Daar is heelwat werk en beplanning wat vir ons wag.  
 
Die volgende persone gaan dan deel vorm van die komitee óf gaan op ’n spesifieke taakgroep dien:  
Annelie du Plessis, Chris Smit, Corlia Coetzee, Derek van der Merwe, Elize Henn, Gerhard Gericke, 
Jaco Erasmus, Liné Rudolph, Lindi Erasmus, Marié du Toit en Mona du Plessis. 
 Ons sal later die taakgroepe en hulle funksies bekend maak. 
 
Aanlyn Leer  
Aanlyn kursusse kan gedoen word by www.voriesopleiding.co.za. Kursusse wat aanlyn gedoen kan 
word, is Voortrekkerbestuurskursus, Spanhantering, Intreekursus en Mentorskap. 
 

mailto:transvaal.staatmakers@gmail.com
http://www.voriesopleiding.co.za/
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Hoe Om’s 
Het jy die behoefte aan ’n spesifieke “Hoe Om-artikel”? Stuur dit gerus vir my aan. Of dalk het jy ’n 
oulike idee vir nog “Hoe om ...”-artikels. Enige idee wat dalk ’n ander offisier kan help, is welkom. 
Stuur dit asseblief aan dirk@helpendehand.co.za 
 
Volwasse opleidingsgeleenthede 
 Die volgende volwasse opleidingsgeleenthede is beskikbaar tydens gebiedskampe: 

Datum Opleiding Kontak Persoon en inligting 

29 Maart – 2 April 
2018 

Volwasse Intreekursus 
Hoëveld PD-kamp 

Lelanie van Wyk 
(084 986 4236 / coecks@gmail.com) 
 

31 Maart – 8 April 
2018 

Veldwerkspesialisasie 
Lunsklip Verkennerkamp 

Janie Van Heerden 
(082 582 6354 / lunsklipkamp@gmail.com) 
 

2 – 8 April 2018 Spanhantering  
Thaba Verkennerkamp 

Janina Schultz 
(083 686 8644 / administrasie@thabakamp.co.za) 
 

3 – 8 April 2018 Volwasse Seilkuns  
SPDW 
 

Annemaré de Kock 
(083 554 2181 / 
jakarandakamp@voortrekkers.org.za)  
 

4 – 8 April 2018 Spyseniering 
Jakaranda PD-kamp 
 

Marietjie Bodenstein 
(083 721 0093 / admin@spdw.co.za)  

Saterdag  
5 Mei 2018 
 

SAS-opleiding 
(Gevorderde vlak) 

Elsa Schnetler  
(082 707 2010 / elsies1@afrihost.co.za) 

29 September – 
6 Oktober 2018 

Waterwerk  
Wilgedraai Waterwerkkamp 

Nicol Jacobs 
(083 601 4905 / kampleier@wilgedraai.co.za)  
 

Saterdag  
17 November 2018  
 

SAS-opleiding 
(Beginners- en gevorderde 
vlak) 

Elsa Schnetler  
(082 707 2010 / elsies1@afrihost.co.za) 
 

 
Baie sterkte aan elkeen met jul bouwerk, hetsy in spanverband, op kommando- en oordvlak, op 
gebiedskampe, met gebiedsaktiwiteite, ens. Wees verseker dat die materiaal gebruik, die tyd 
geïnvesteer en gelde spandeer, boustene vorm van ’n stewige en kwaliteit produk, kamp en 
Voortrekkerpad. 
 
Veilige reis op die Voortrekkerpaaie! 
 
Groetnis tot ons weer gesels. 
 
Zandra Machin – Gebiedsleier (082 923 5611 – zandra@voortrekkers.org.za) 

Elsa Schnetler – AGL Administrasie (082 707 2010 – elsies1@afrihost.co.za / admin@voortrekkers.org.za) 

Anita Bezuidenhout – AGL Finansies en Terreine (082 451 1549 – anita.bezuidenhout@vodamail.co.za) 

Tekkies Kotze – AGL Bemarking (082 852 6171 – tekkies.kotze@gmail.com) 

Anine Wheeler – AGL Penkoppe en Drawwertjies (082 459 7157 – anine.wheeler@sabs.co.za) 

Jaco van der Walt – AGL Verkenners (072 312 7722 –jaco.vn.dr.walt@gmail.com) 

Dirk van den Berg – AGL Volwasse sake (082 418 9467 – vdbergdj@mweb.co.za) 

Lorraine Laubscher – GSD Staatmakers (wnd) (073 330 9778 – lorraine.laubscher@gmail.com) 
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