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MISSIE 
 
Strategies fokus Kwanalu daarop om aan alle kommersiële 
boere (van enige omvang) en verwante landbouorganisasies 
in KZN, leiding te verskaf ten opsigte van alle belangrike 
landbousake.  Dit sal bereik word deur die ontwikkeling van 
hoëvlak vermoëns in drukuitoefening, fasilitering en 
raadgewing.  Kwanalu sal alle tersaaklike inligting inwin, 
vergelyk en vertolk en verder sy vermoë uitbrei om te 
verseker dat uitstekende kommunikasie met al sy lede 
bestaan. 
 
 KONSTITUSIE  VAN  DIE KWAZULU- 
 NATALSE  LANDBOU-UNIE 
 
1. NAAM 
 

Die naam van die Unie sal wees die KwaZulu-Natalse Landbou-Unie; na 
dese sal daarna verwys word as 'die Unie'.  Die verkorte titel van die 
Unie sal wees 'Kwanalu'. 

 
2. GEREGTELIKE STATUS 
 
2.1 Die Unie is en sal steeds 'n eiesoortige en afsonderlike wetlike entiteit en 

beheerliggaam met lewenslange opvolging bly met die mag om eiendom 
van watter beskrywing ook al te bekom, te behou en te vervreem en met 
die vermoë om regte te bekom en verbintenisse aan te gaan. 
 

2.2 Alle aksies of gedinge, geregtelike aksies of arbitrasie wat ingestel word 
deur of teen die Unie sal in die naam van die Unie wees en die raad mag 
aan enige persoon of persone opdrag gee om namens die Unie op te 
tree en alle dokumente te teken en enige stappe te neem wat verband 
hou met sodanige aksies. 

 
2.3 Nieteenstaande enige moontlike teenstrydighede: 
 
2.3.1 is die Unie nie daargestel en bestaan nie om besigheid te bedryf wat die 

bevoordeling van die Unie of individuele lede ten doel het nie; 

 2.3.2 die inkomste en bates van die Unie sal alleenlik aangewend word vir 
belegging en die bevordering van die doelwitte waarvoor dit daargestel 
is; 

 
 2.3.3 geen gedeelte van die inkomste van die Unie sal direk of indirek deur 

middel van dividende, geskenke of op enige ander manier aan enige 
persoon betaal word; 

 
 2.3.4 die Unie sal nie geregtig wees om handel te dryf of enige ander 

winsgewende aktiwiteite te bedryf of betrokke te word in enige besigheid, 
beroep of betrekking van enige van sy lede, of aan enige van sy lede, 
finansiële ondersteuning, of enige perseel of deurlopende dienste of 
geriewe vir die doel om handel, beroep of betrekking te bedryf. 

 
3. GEBIED 
 

Die gebied van die Unie sal wees die provinsie KwaZulu Natal en 
daardie gebeide wat deur wedersydse ooreenstermming by die Unie 
mag affilieer. 

 
4. KANTORE 
 
4.1 Die ligging van die hoofkantoor van die Unie sal in die provinsie van 

KwaZulu-Natal wees. 
 
4.2 Die Unie mag sodanige ander kantore vestig soos van tyd tot tyd deur 

die Raad bepaal word. 
 
5. TAAL 
 

In die bestuur van die sake van die Unie sal Engels, Afrikaans en Zulu 
gelyke status geniet. 

 
6. AFFILIASIE 
 

Die Unie sal aan sodanige nasionale boere verteenwoordigende liggame 
geaffilieer wees wat van tyd tot tyd deur die raad bepaal word. 

 
7. DOELSTELLINGS EN DOELWITTE 

Die doelstellings van die Unie sal wees om :- 
7.1 binne sy gebied al sy boere en verwante belange tot een omvattende 

Unie te organiseer; 
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7.2 eenheid van doelstelling onder sy lede te bevorder; 
 
7.3 die belange van sy lede te bevorder en te beskerm; 
 
7.4 redelike en regverdige wetgewing rakende alle boerebelange, te verkry; 
 

  7.5 met die oog op die bevordering van die doelstellinge van die Unie, aan te 
sluit by, te affilieer of 'n praktiese ooreenkoms of reëling aan te gaan met 
enige liggaam wie se doelstelling heeltemal of gedeeltelik dieselfde is as 
die van die Unie; 

 
7.6 deelname aan en ondersteuning van koöperasiewese onder die 

landboubevolking te bevorder; 
 
7.7 waar nodig, die gekoördineerde mening van die bedryf aan die Regering 

of ander owerhede voor te lê om met hulle te onderhandel in alle sake 
rakende die welsyn van die landboubedryf met die oog op die oplossing 
van bestaande probleme en die daarstelling van die nodige wetgewing; 

 
7.8 aanbevelings en voorstelle te maak in verband met enige saak wat as 

van belang vir sy lede beskou word; 
 
7.9 lede in te lig oor sake rakende hulle spesifieke en algemene belange; 
 
7.10 strategies te ontwikkel wat van tyd tot tyd hersien word, om die missie 

van die Unie te verwesenlik 
 
7.11 om strukture wat die institusionele minder bevoorregte kleinskaalse 

boere sal aanspreek, daar te stel,  om toe te sien dat hulle op sinvolle en 
gelykmatige wyse kan deelneem aan die verteenwoordigende en 
beleidmakende strukture; 

 
7.12 om die volle integrasie van alle boer-verteenwoordigende strukture te 

bevorder; 
 
7.13 om landbou en boerdery te bevorder as ‘n belangrike voertuig vir 

landelike ontwikkeling en maatskaplike hervorming. 
 
8. MAGTE 
 

Die Unie, as korporatiewe wese met voortdurende opvolg, sal mag in eie 

naam hê om: 
 
8.1 deur die aankoop, huur, ruiling, konsessie of andersins,  grond, geboue 

en/of belange daarby, of enige ander besittings - hetsy losgoed, hetsy 
eiendom, of enige belange daarby, te verkry; 
 

8.2 enige gedeelte van die roerende of vaste eiendom en regte, voorregte of 
bates van die Unie te bestuur, beheer, verkoop, verbeter, ontwikkel, ruil, 
verhuur, verpand, van die hand te sit, om te set, onderverdeel, of op 
ander wyse daarmee te handel met die voorbehoud dat geen bates, 
fondse of inkomste van die Unie te enige tyd onder sy lede verdeel sal 
word nie, behalwe ooreenkomstig die bepalinge vir ontbinding hierna 
bevat; 
 

8.3 vir die doelstellings van die Unie geld te leen of op te neem op sekuriteit 
van enige van of al sy eiendom en bates, en waar van toepassing ŉ 
verband te passeer oor enige bate of bates van die Unie sodoende sulke 
sake na te kom; 

 
8.4 op sodanige wyse as wat van tyd tot tyd deur die raad van die Unie 

bepaal mag word, beleggings te maak van enige gelde van die Unie, of 
van enige van sy affiliasies, of hulle lede, soos van tyd tot tyd onder die 
beheer van die Unie geplaas mag word vir belegging, of vir enige ander 
doel wat ook al, om sodanige beleggings te realiseer, verander, her-belê 
of andersins daarmee te handel soos wat van tyd tot tyd desgelyks 
bepaal mag word; 

 
8.5 vir die doelstellings van die Unie bankrekenings en spaarrekenings te 

open, skuldbriewe wissels, tjeks en ander verhandelbare of 
oordraagbare dokumente op te stel, te aanvaar, te endosseer, uit te reik, 
te verdiskonteer en te verhandel; 

 
8.6 enige betaalde amptenare van die Unie in diens te neem, te skors, te 

ontslaan of weer in diens te neem en om hulle pligte te omskryf; 
 
8.7 voorsiening te maak vir sodanige toelaes aan die president en vise-

presidente as wat redelik geag mag word om hulle in staat te stel om 
hulle pligte teenoor die Unie na te kom; 

8.8 die president, vise-presidente, die raad en enige ander komitee, die 
ouditeer, die hoof uitvoerende beampte en enige ander werknemer van 
die Unie uit die bates van die Unie te vrywaar teen enige aksies, kostes, 
verliese en skade wat hulle of enige van hulle mag aangaan of ly as 



 

 

3 

gevolg van enige daad gedoen of nagelaat in die uitvoering van hulle 
pligte, behalwe sodanige as wat hulle mag aangaan of ly as gevolg van 
hulle eie opsetlike versuim of nalatigheid en geeneen van hulle sal 
verantwoordelik wees vir die dade of versuim van enige van die ander 
nie; 

 
8.9 geskenke en/of bydraes van enige soort te aanvaar en te ontvang; 
 
8.10 enige persoon of persone te nomineer, aan te stel of te kies om die Unie 

op enige komitee, kommissie of raad te verteenwoordig; 
 
8.11 enige persoon aan te stel om as gevolmagtigde of as agent van die Unie 

op te tree; 
 
8.12 om op te tree as sekretarisse, bestuurders, of agente vir enige van sy 

lede of vir enige liggaam wie se doelstellings in die geheel of gedeeltelik 
ooreenkom met die van die Unie (hetsy by die Unie geaffilieer aldan nie) 
en om vir sy lede of enige sodanige liggaam te voorsien van of 
voorsiening te maak vir enige dienste wat ook al; 

 
8.13 op sodanige terme soos die raad dit goedkeur, regsgedinge in te stel en 

te verweer en enige geskil aan arbitrasie te onderwerp en regspraktisyns 
aan te stel en te vergoed soos nodig geag word; 

 
8.14 alle sodanige ooreenkomste, kontrakte, volmagte, aktes en ander 

dokumente aan te gaan, toe te ken, te onderteken en uit te reik as wat 
nodig mag wees vir voordeel van die Unie; 

 
8.15 alle ander sodanige handelinge te verrig as wat nodig of wenslik mag 

wees vir die verwesenliking van enige of al die bogenoemde magte. 
 
9. LIDMAATSKAP 
 
9.1 Die Unie sal bestaan uit: 
 
9.1.1 boereverenigings, landbou genootskappe en grondeienaarsverenigings  

met 'n minimum ledetal van tien lede (met uitsluiting van lede wat hulle 
ledegeld deur 'n ander organisasie betaal) wat op aansoek by die Unie 
geaffilieer is met dien verstande dat: 

9.1.1.1 die raad, in sy absolute diskresie maar onderworpe aan jaarlikse 
hersiening, die affiliasie mag goedkeur van enige vereniging waar, 
vanweë buitengewone omstandighede, genoemde minimum ledetal nie 

gehandhaaf kan word nie; 
 
9.1.1.2 lede van sodanige verenigings by die Unie geaffilieer is; 
 
9.1.1.3 die bovermelde verenigings sal op distriks vlak, binne ŉ distriks 

munisipaliteit,  verteenwoordig word, ooreenkomstig die afbakening van 
grense soos daargestel deur Die Departement van Ko-Operatiewe 
Bestuur en Tradisionele Sake (COGTA); 

 
 Enige ligaam wat onder hierdie paragraaf by die Unie ingelyf word, word 

hierna verwys na as “plaaslike verenigings wie se lede geaffilieer  is by 
die Unie”; 

 
9.1.2 enige ander persoon, landbouorganisasie, besigheid of instelling wie se 

doelwitte met die van die Unie vereenselwig. 
 
9.1.3 ŉ Vriend van Kwanalu (nie boerdery lid, sonder stemreg) 
 
9.2 Alle aansoeke om affiliasie sal gerig word deur die hoof uitvoerende 

beampte aan die raad van die Unie, wat enige sodanige aansoek mag 
aanvaar of afkeur sonder opgaaf van redes en die beslissing van die 
raad sal finaal wees. 

 
9.3 Die raad sal bepaal of ‘n vereniging of genootskap wat aansoek doen vir 

affiliasie, klein of grootskaalse boere belange verteenwoordig. 
 
9.4 Die raad mag, op 'n besluit geneem deur twee-derdes van die lede 

teenwoordig, die affiliasie van enige liggaam ophef of kanselleer wat: 
 
9.4.1 versuim om sy verpligtinge na te kom in terme van klousules 18.1 en 

18.4, of 
 
9.4.2 nie meer voldoen aan die voorwaardes waarop dit ge-affilieer het, of 
 
9.4.3 nie hou by die konstitusie en reëls van die Unie. 
 
9.5 Enige liggaam wat vrywillig of op 'n besluit van die raad, ophou om lid 

van die Unie te wees, sal geen verdere reg of aanspraak op of belange 
by of in enige fondse of eiendom van die Unie hê nie maar sal 
aanspreeklik wees vir ledegelde of affiliasiefooie in terme van 
klousule18.6. 
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9.6 'n Liggaam wat by die Unie geaffilieer is of sodanige liggaam se 
indiwiduele lede, sal, deur sodanige affiliasie, nie aanspreeklik wees vir 
enigiets behalwe die ledegelde soos bepaal ooreenkomstig hierdie reëls 
nie. Voorts sal hierdie liggaam of sy indiwiduele lede ook hoegenaamd 
nie aanspreeklik wees vir die skulde en ondernemings van die Unie nie. 
 

9.7 Die fondse en bates van enige geaffilieerde liggaam of enige van sy lede 
sal geen deel uitmaak van die fondse en bates van die Unie of op enige 
wyse onder die beheer van die Unie wees nie, behalwe in soverre as wat 
sulke fondse van tyd tot tyd onder die beheer van die Unie geplaas mag 
word slegs in soverre as wat sulke fondse so geplaas is, met die 
voorbehoud egter dat in enige geval van likwidasie van die Unie, enige 
fondse aldus geplaas in voorkeur sal kwalifiseer met die skulde en laste 
van die Unie. 

 
9.8 Affiliasie aan die Unie sal onderhewig wees aan die tevredenheid van 

die bestuursraad dat daaraan ten volle aan die doelwitte van die Unie 
voldoen word. 

 
10. AMPSDRAERS 
 

Die ampsdraers van die Unie sal die president en twee vise-presidente 
wees, wie van tyd tot tyd hierdie ampte beklee.  Een van die drie sal uit 
die voorheen benadeelde groep kom. 

 
Alle ampsdraers sal die Gedragskode wat van tyd tot tyd geld, 
onderskryf, maar tot sodanige tyd soos bepaal deur die Raad van 
Direkteure, sal voldoen word aan die standaarde soos neergelê deur 
Wet 71 van 2008 (Maatskappyewet), wat ter aanname van die kode 
onderteken sal word. 
 

11. KONGRES 
 
11.1 Die kongres van die Unie sal die hoogste gesag van die Unie wees. 
 

Die raad en alle komitees en subkomitees sal, ondanks enige magte wat 
kragtens hierdie konstitusie aan hulle verleen is, of sodanige ander of 
verdere magte wat in die toekoms aan hulle verleen mag word, verplig 
wees om alle instruksies, voorskrifte, beperkinge en reëls wat van tyd tot 
tyd deur die kongres uitgevaardig of neergelê mag word, uit te voer. 

 
 

11.2 Hou van Kongres 
 
11.2.1 Die president of ampsdraer wat in die hoedanigheid optree, sal kongres 

belê wat gehou sal word op 'n plek deur die raad bepaal. 
 

11.2.2 Die jaarkongres sal binne drie maande na die einde van die Unie se 
finansiële jaar byeengeroep word en elke geaffilieerde liggaam sal 
minstens 90 dae kennis gegee word van die plek en datum van kongres. 
 Die agenda van die kongres sal deur die hoof uitvoerende beampte aan 
elke afgevaardigde en geaffilieerde gestuur word minstens 30 dae voor 
die aanvang van kongres.  Kennis sal in skrif gegee word met die 
gebruik van elektroniese of gewone pos  en sal beskou word as gegee 
op die datum van versending. 

 
11.2.3 Die president en in sy afwesigheid, een van die twee vise-presidente, sal 

op alle vergaderings van kongres voorsit en in die afwesigheid van al 
drie, sal die kongres uit die raadslede teenwoordig 'n persoon aanstel 
om op te tree as voorsitter van die vergadering waarop hy aangestel is 
met die voorbehoud altoos dat hy die stoel sal ontruim ingeval die 
president of die twee vise-presidente voor die einde van die vergadering 
weer beskikbaar word. 

 
11.2.4 Die kworum vir 'n kongres sal die getal wees naaste aan, maar meer as 

een sesde van die totale getal afgevaardigdes, waarop die geaffilieerde 
liggame wat bestaan het ten tye van die byeenroeping van die 
vergadering geregtig is. 

 
11.2.5 Alle verteenwoordigers wat 'n kongres bywoon, sal, voordat die 

verrigtinge 'n aanvang neem, hulle geloofsbriewe inhandig, soos van tyd 
tot tyd deur die raad voorgeskryf word. 

 
Die hoof uitvoerende beampte van die Unie sal, nadat die geloofsbriewe 
van die afgevaardigdes wat die vergadering bywoon, bevestig is, die 
voorsitter in kennis stel dat aan die voorwaardes vir 'n kworum voldoen 
is.  Indien aan die voorwaardes nie voldoen is nie, sal die opening vir 
een uur uitgestel word.  Indien aan die einde van die uur egter nog nie 
aan die voorwaardes van 'n kworum voldoen is nie, sal die aanwesige 
afgevaardigdes 'n kworum wees met dien verstande dat sodanige 
kongres dan nie besprekingspunte met betrekking tot veranderings aan 
die grondwet of ontbinding mag goedkeur nie, maar  mag oor enige 
ander besigheid op die sakelys besluite neem. 
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11.2.6 Behalwe waar anders voorgeskryf sal alle voorstelle op kongres beslis 
word deur 'n twee-derde meerderheid van stemme van diegene wat 
teenwoordig en stemgeregtig is.  Stemming sal geskied deur opsteek 
van hande, maar enige twintig afgevaardigdes teenwoordig en 
stemgeregtig, mag voordat die voorstel tot stemming gebring word met 
opsteek van hande, 'n geheime stemming eis in welke geval daar dan 
met geslote stembriefies gestem sal word.  Indien 'n geheime stemming 
aangevra word sal dit geskied op sodanige wyse as die voorsitter mag 
bepaal.  In die geval van 'n staking van stemme, hetsy by opsteek van 
hande of geheime stemming, sal die voorsitter benewens 'n gewone 
stem waartoe hy as afgevaardigde geregtig is en uitgebring mag hê, ook 
'n beslissende stem hê. 

 
11.2.7 Die raad sal die reg hê om besoekers uit te nooi om die kongres by te 

woon.  Sodanige besoekers sal geen stem hê nie en sal slegs praat op 
versoek van die voorsitter. 

 
11.2.8 Geen geaffilieerde liggaam, wie se ledegelde agterstallig is of wat enige 

ander verpligtings teenoor die Unie ten tye van kongres nog nie 
nagekom het nie, sal nie geregtig wees op verteenwoordiging op 
kongres nie en enige voorstel uitsluitlik deur hom ingedien sal nie op 
kongres bespreek word nie. 

 
11.2.9 Die raad sal toesien dat alle voorstelle wat deur die kongres aangeneem 

is, akkuraat opgeteken word en sal besluit oor die optrede met 
betrekking tot elke voorstel. 

 
Antwoorde op besluite ontvang sal gestuur word aan die betrokke 
geaffilieerde liggame. 

 
11.3 Verteenwoordiging by die Kongres 
 

Die kongres van die Unie sal 'n vergadering wees van afgevaardigdes 
van die Unie se affiliasies wat geregtig sal wees op verteenwoordiging 
op kongres soos volg : 

 
11.3.1 Plaaslike Verenigings: 
 

Elke plaaslike vereniging sal geregtig wees om een afgevaardigde te 
nomineer om die Kongres by te woon. 
 
 

11.3.2 Geaffilieerde organisasies 
 

Ander geaffilieerde instansies word beperk tot ‘n maksimum van 2 
afgevaardigdes elk. 
 

11.4 Afgevaardigdes na Kongres 
 

Die name en adresse van alle afgevaardigdes (wie plaasvervangers 
mag insluit, indien enige) moet ten minste dertig volle dae voor die 
aangekondigde aanvangsdatum van die kongres deur elke geaffilieerde 
liggaam aan die hoof uitvoerende beampte van die Unie voorgelê word 
met dien verstande dat die laat voorlegging van die naam en adres van 
'n afgevaardigde deur 'n geaffilieerde liggaam na die datum (maar in elk 
geval nie minder nie as 14 volle dae voor die genoemde datum) 
toegelaat mag word, vir uitsonderlike redes, deur die president, of in sy 
afwesigheid, een van die vise-presidente. 
 

11.5 Besprekingspunte vir Kongres 
 
11.5.1 Voorgestelde beskrywingspunte vir die kongres kan deur enige 

geaffilieerde liggaam, die raad of enige van sy komitees of subkomitees 
ingestuur word en moet die hoof uitvoerende beampte van die Unie nie 
later as ses weke voor die dag van kongres bereik. 
 

11.5.2 Die raad sal alle voorgestelde beskrywingspunte oorweeg en die reg hê 
om te bepaal of en in welke vorm hulle in die gedrukte agenda sal 
verskyn en mag enige liggaam wat die voorgestelde beskrywingspunte 
ingestuur het vra om hulle te verduidelik of te omskrywe.  'n 
Voorgestelde beskrywingspunt nie vir die agenda aanvaar nie sal deur 
die raad oorweeg word. 

 
11.5.3 Indien 'n geaffilieerde liggaam na die publikasie van die agenda van die 

kongres, begerig is om 'n beskrywingspunt voor te stel wat nie reeds na 
die raad ingestuur is en wat nie onder enige beskrywingspunt in die 
agenda gepubliseer, bespreek kan word nie, moet hy dit minstens 48 
uur voor die vasgestelde tyd vir die opening van die kongres, skriftelik 
deur die hoof uitvoerende beampte van die Unie, aan die president, en 
in sy afwesigheid, aan een van die vise-presidente stuur.  Die president 
of een van die vise-presidente sal dan oordeel of die mosie so belangrik 
is dat dit op daardie kongres bespreek behoort te word, en sy besluit sal 
finaal wees. 
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12. HOU  VAN  'N  SPESIALE  KONGRES 
 
12.1 'n Spesiale kongres kan deur die president, of in sy afwesigheid, deur 

een van  die vise-presidente saamgeroep word, deur minstens 21 dae 
geskrewe kennis te gee van sodanige spesiale kongres.  Die kennis sal 
versend word soos in die geval van die kennis vir 'n gewone kongres. 
 

12.2 'n Spesiale kongres sal deur die president of in sy afwesigheid, deur een 
van die vise-presidente saamgeroep word op ontvangs van 'n versoek 
geteken deur minstens een-vyfde van die liggame, wat met die Unie 
geaffilieer is.  Die versoek moet 'n duidelike uiteensetting gee van die 
redes vir die hou van sodanige kongres en van die besigheid wat 
daardeur verrig moet word.   Minstens 21 dae geskrewe kennis van 
sodanige spesiale kongres moet gegee word, versend soos in die geval 
van 'n gewone kongres. 

 
12.3  Indien die president of een van die vise-presidente binne 21 dae van 

indiening van sodanige versoek weier of nalaat om 'n behoorlik 
aangevraagde spesiale kongres te belê, mag die aansoekers self deur 
die hoof uitvoerende beampte van die Unie 'n vergadering belê op 21 
dae kennisgewing, versend soos vir 'n gewone kongres, en moet die tyd, 
plek en besigheid wat op sodanige vergadering verrig moet word, 
vermeld. 

 
12.4 Op 'n spesiale kongres mag geen ander sake behandel word nie, 

behalwe die wat aangedui word deur die kennisgewing van sodanige 
spesiale kongres. 

 
12.5 Vir 'n spesiale kongres sal die afgevaardigdes, wie 'n geaffilieerde 

liggaam verteenwoordig, dieselfde wees as die name wat reeds aan die 
hoof uitvoerende beampte ingedien is, onder die bepalings van 
paragraaf 11.4, vir die jongste pasafgelope kongres, maar uitsluitend die 
bepaling wat betrekking het op 'n laat voorlegging, op voorwaarde dat 'n 
geaffilieerde liggaam nietemin toegelaat sal word om die name van sy 
afgevaardigdes te vervang deur kennisname aan die hoof uitvoerende 
beampte ten minste 7 volle dae voor die datum van sodanige spesiale 
kongres. 

 
13. BESTUURSRAAD 

 
13.1 Die sake van die Unie vanaf die sluiting van die een kongres tot die 

sluiting van die volgende kongres, sal verrig word deur 'n bestuursraad 

wat, soos hierna aangedui, op die kongres gekies sal word. 
 
13.2 Die president en in sy afwesigheid, een van die vise-presidente, sal op 

alle vergaderings van die raad en van die dagbestuur voorsit en in die 
afwesigheid van beide die president en beide die vise-presidente, sal die 
raad of die dagbestuur (soos die geval mag wees) uit diegene 
teenwoordig 'n persoon aanstel om op te tree as voorsitter van die 
vergadering waarop hy aangestel is met die voorbehoud altoos dat hy 
die stoel sal ontruim ingeval die president of vise-presidente voor die 
einde van daardie vergadering weer beskikbaar word. 

 
13.3 Samestelling van die Bestuursraad 

 
13.3.1 Die president en twee vise-presidente verkies ingevolge 14.1 hieronder. 
 
13.3.2 Twee verteenwoordigers, een van die groot en een van die voormalig 

benadeelde kategorie vanuit elk van die distriksmunisipaliteite wat deur 
middel van name na verwys sal word. 

 
13.3.3 Enige addisionele verteenwoordigers (nie meer as 5 stemgeregtigde 

lede) wat deur die Raad van Direkteure gekoöpteer is. 
 
13.3.4 ŉ Verteenwoordiger wat deur die Federasie van Vroueverenigings 

aangewys is. 
 
13.3.5 Maksimum van 10 verteenwoordigers vir alle ander geaffilieerde 

organisasies onderhewig aan daardie organisasie se voldoening aan die 
reëls soos van tyd tot tyd deur die Raad bepaal. 

 
13.4 Verteenwoordiging op die Raad 
 
13.4.1 Indien minder as 5 name ingedien word ten opsigte van sodanige 

groepering sal setels as vakant beskou word en sal as sodanig behandel 
word op enige vergadering van die raad behalwe die een wat 
onmiddellik na die kongres gehou word. 

 
13.4.2 Uittredende lede van die raad wat sodanige groepering verteenwoordig, 

sal kwalifiseer om genomineer te wees. 
 
13.4.3 Enige vakante setel op die raad wat tydens die jaar mag voorkom sal 

gevul word deur die nominasie van ‘n lid uit sodanige distrik wie die pos 
sal beklee tot afloop van die daaropvolgende kongres. In geval die 
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vakature ontstaan ten opsigte van verteenwoordigers van ‘n groepering 
van die affiliasies met die reg om ‘n verteenwoordiger in die raad te 
benoem, sal van die betrokke groepering 'n nominasie vir benoeming 
verkry en aanvaar word. 

 
13.4.4 Die raad mag die sittingsreg van enige van sy lede of van enige lid van 

sy subkomitees wat afwesig is van enige twee agtereenvolgende 
vergaderings sonder bevredigende verskoning, of wat op 'n twee-derdes 
besluit van die raad gevra is om te bedank, verbeurd verklaar. 

 
13.4.5 'n Lid van die raad of van enige ander komitee mag te enige tyd met 

skriftelike kennisgewing deur die hoof uitvoerende beampte, bedank. 
 
13.4.6 Gedurende sy dienstermyn sal elke raadslid op elke kongres sittingsreg 

hê, soos aan 'n afgevaardigde toegestaan, maar sal, tensy hy 'n 
afgevaardigde is, nie 'n stem hê nie. 

 
13.4.7 Die hoof uitvoerende beampte sal tydens die kongres die name van die 

raad bekend maak. 
 
13.4.8 Die verkiesing van ampsdraers en raadslede word van krag by die 

beëindiging van kongres. 
 
13.4.9 Raadslede sal aan die Gedragskode onderskryf.  Tot tyd en wyl 

sodanige gedragskode daargestel word sal die raad voldoen aan die 
standaarde soos neergelê deur Wet 71 van 2008 (Maatskappyewet). 

 
13.5 Stemreg 
 

Die reg om te stem vir ampsdraers word verleen aan alle Raadslede in 
goedertrou. 

 
14. VERKIESING  VAN  AMPSDRAERS 
 
14.1 Die ampsdraers van die Unie sal bestaan uit die president en twee vise-

presidente, wie van tyd tot tyd die amp beklee,  Een van hierdie drie sal 
vanuit die voormalige benadeelde kategorie kom. 

 
14.2 Alle raadslede wat teenwoordig is en geregtig is om te stem ingevolge 

13.5 hierbo, sal vergader sodoende te nomineer en verkies, deur geslote 
stembrief, vanuit hulle getalle insluitend die huidige ampsdraers, ‘n 
president en twee vise-presidente vir die daaropvolgende termyn.  

14.3 Die verkiesing van die president sal geskied deur elk van die raadslede 
teenwoordig en geregtig om te stem. 

 
14.4  Die presidentiële termyn sal nie langer duur as 3 agteropvolgende jare 

nie. 
 
14.5 Die verkiesing van die 2 onderskeie vise-presidente sal wees deur 

nominasies vanuit en verkiesing deur alle raadslede teenwoordig en 
geregtig om te stem. 

 
14.6 Indien ampsdraers vanuit die distriksverteenwoordigers verkeis word, 

onmiddellik na sulke verkeising tot amp, sal hulle ophou om hulle 
kiesafdeling as gewone raadslid te verteenwoordig.  Die vakature wat 
aldus ontstaan sal as toevallige vakature beskou word wat deur die 
Raad gevul moet word soos hierna voorgeskryf. 

 
14.7  Hierna sal die president in die raad en in die bestuurskomitee slegs ŉ 

beslissende stem hê. 
 
14.8 As die presidentskap tussen twee opeenvolgende kongresse vakant 

raak, sal die raad een van die vise-presidente verkies as president.  
Vakatures in die vise-presidentskappe sal deur die raad by wyse van 
verskiesing uit eie geledere gevul word ingevolge 14.3 hierbo 

 
15. MAGTE  EN  FUNKSIES  VAN  DIE  RAAD 
 
15.1 Onderworpe aan die voorskrifte van die konstitusie van die Unie (in 

besonder klousule 19.10) en enige wysiging daarvan sal die raad beklee 
word met al die sake van die Unie en behalwe waar andersins spesifieke 
voorsiening gemaak word in die konstitusie, van tyd tot tyd bepaal deur 
wie dokumente namens die Unie geteken sal word. 

 
15.2 Die raad sal minstens 2 keer in =n kalenderjaar vergader op instruksies 

van die president of enige persoon wat wettiglik in sy plek waarneem, 
wat ook te enige tyd 'n spesiale vergadering kan byeenroep.  
Noodvergaderings kan met kort kennisgewing byeengeroep word, maar 
kennisgewing van enige ander vergadering sal minstens 21 dae voor die 
datum wat vir die vergadering bepaal is, deur die hoof uitvoerende 
beampte aan die raadslede gegee word. 

 
15.3 Die raad sal die mag besit om, na sy goeddunke, uit eie geledere 

komitees en subkomitees te benoem om hom by te staan om enige van 
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die doelstellings van die Unie te bereik, en sal enige persone, selfs al is 
hulle ook nie lede nie, op sodanige komitees en subkomitees sal 
koöpteer vir sodanige tydperk en op sodanige voorwaardes as wat hy 
mag goeddink. 

 
15.3.1 Elke komitee of subkomitee wat so benoem word besit slegs die magte 

wat spesifiek deur die raad gedelegeer is en sal voortgaan met sy 
besigheid soos van tyd tot tyd deur die raad bepaal is. Die raad sal die 
reg voorbehou om enige besluit wat deur sodanige komitee of 
subkomitees geneem is, ter hersien. 

 
15.3.2 Gedurende die aanstelling deur die raad na 'n gewone kongres van 

enige komitee of subkomitee sal die persone wat sodanige komitee of 
subkomitee of vorm, onmiddellik voor die dan voorafgaande kongres, 
beskou word (in die geval van nood) as nog in amp te wees as lede van 
die komitee of subkomitee (na gelang die geval). 

15.4 Die president en vise-presidente sal geregtig wees om enige 
vergadering van enige komitee van die Unie by te woon en deel te neem 
in die besprekings. 

 
15.5 Die raad sal aan die kongres, wat volg op die een waarop hy gekies is, 'n 

verslag lewer;  hierdie verslag sal 'n volledige opsomming van die 
werksaamhede van die Unie vir die vorige termyn vervat en sal 
gesirkuleer word aan alle geaffilieerde liggame en 
kongresafgevaardigdes. 

 
16. DAGBESTUUR 
 
16.1 Die dagbestuur sal bestaan uit die president en vise-presidente van die 

Unie en nie meer as 4 lede wat deur die raad verkies is.  Twee uit 
bogenoemde sal uit die voorheen benadeelde groep kom. 

 
16.2 Die dagbestuur sal die reg hê om addisionele lede te koöpteer 

(hoogstens 3) wie sekere kundighede en vaardighede besit waaruit die 
raad voordeel kan trek.  Die dienstermyn van sodanige gekoöpteerde lid 
beëindig nie later as die Kongres na sy koöptering.  Sodanige persoon 
mag weer gekoöpteer word. 

 
16.3 Die dagbestuur sal so gereeld vergader as wat deur die voorsitter bepaal 

word. 
 
16.4 Die dagbestuur sal aan die raad verantwoordelik wees en sal beklee 

wees met sodanige magte en regte soos van tyd tot tyd deur die raad 
aan die dagbestuur oorgedra of toevertrou word. 

 
16.5 Die bestuur sal hou by die Gedragskode soos voorgeskryf deur die raad, 

maar tot sodanige tyd soos bepaal deur die raad, sal voldoen aan die 
standaarde soos neergelê deur Maatskappywet, Wet 71 van 2008.  

 
17. AFGEBAKENDE DISTRIKTE 
 
17.1 Distrikte sal bestaan uit lidmaatskap van verenigings wat groot en 

voormalig benadeelde boere verteenwoordig. 
 

17.2 Die distrik sal bestaan uit verteenwoordigers vanuit elk van die groot en 
voormalig benadeelde kategorieë van genootskappe waarvan daar in 
17.1 melding gemaak is, waarvan twee verwag sal word om op die Raad 
van die Unie te dien ingevolge 13.3.2. 

 
17.3 Die distrik sal ŉ vergadering belê ten minste 3 maande voor die hou van 

die kongres van die Unie om verteenwoordigers op die raad te benoem. 
 
18. LEDEGELDE EN AFFILIASIEFOOIE 
 
18.1 Die ledegelde betaalbaar aan die Unie deur 'n plaaslike vereniging sal 

jaarliks deur die raad bepaal word.  Sodanige ledegelde, wat deur die 
raad bepaal word, betaalbaar deur alle stemgeregtigde lede van 
verenigings moet aangestuur word aan die hoof uitvoerende beampte 
tesame met 'n volledige lys van die vereniging se stemgeregtigde lede. 

 
18.2 Geen ledegelde sal deur 'n erelewenslangelid van die Unie betaalbaar 

wees nie. 
 
18.3 Waar ŉ lid sy lederegte deur meer as een vereniging of genootskap 

beoefen, soos bepaal in die Grondwet, sal slegs een ledegeld aan die 
Unie betaalbaar wees wat sal gelyk staan aan die hoogste ledegeld van 
die afsonderlike genootskappe aan wie hy behoort en waardeur hy sy 
lidmaatskap beoefen met dien verstande dat in die geval waar betaling 
deur meer as een sodanige genootskap gemaak is, sal terugbetaling 
van die oorbetaalde ledegeld nie opge-eis kan word vanaf die Unie na 
die verloop van een boekjaar na die jaar waaraan daardie ledegelde 
toedeelbaar is nie. 

 
18.4 Affiliasiegelde van affiliasies wat nie plaaslike boereverenigings is nie sal 
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in elke afsonderlike geval deur die raad vasgestel word en die raad sal 
die mag hê om van tyd tot tyd opnuut sodanige gelde te herevalueer. 

 
18.5 Liggame wat gedurende die boekjaar, maar na verloop van die eerste 

kwartaal daarvan, affilieer, se ledegelde kan vir daardie besondere jaar 
volgens goeddunke van die raad verminder word. 

 
18.6 'n Geaffilieerde liggaam wat besluit het om te bedank, moet aan die hoof 

uitvoerende beampte van die Unie kennis gee van sy bedanking, en sal 
verantwoordelik wees vir ledegelde betaalbaar tot aan die einde van die 
boekjaar waarin sodanige kennis gegee is. 

 
18.7 Nieteenstaande die bepalings in 18.3, sal die raad geregtig wees om 

enige lid se ledegeld te hersien om toe te sien dat daar nie uitbuiting van 
lederegte is nie. 

 
19. FINANSIES 
 
19.1 Vir die uitvoering van sy doelstellings en funksies, of enige een van 

hulle, sal die Unie gebruik maak van sodanige fondse as wat hom 
toekom in die vorm van ledegelde, skenkings, donasies, rente op 
beleggings en enige bronne wat ook al van tyd tot tyd sy beskikking mag 
wees (hetsy vir 'n beperkte periode of andersins vanaf enige bron wat 
ook al.) 
  

19.2 Die raad sal 'n beraming van die uitgawes vir die lopende boekjare aan 
die kongres voorlê, en sal aanbevelings maak by die kongres 
betreffende die wyse waarop hy voornemens is om sodanige uitgawes te 
dek met affiliasiegelde en ander bronne van inkomste, indien enige. 

 
Afskrifte van hierdie beraming en van die aanbevelings wat betrekking 
het daarop, sal gesirkuleer word onder al die geaffilieerde liggame en al 
die afgevaardigdes na kongres. 

 
19.3 Die raad sal toesien dat juiste rekeninge gehou word van die gelde wat 

deur die Unie ontvang en uitgegee word, van die aard van sodanige 
ontvangste en uitgawes, en van die bates en laste van die Unie.  
Sodanige rekeninge sal behoorlik geouditeer word deur een of meer 
ouditeure. 

 
19.4 Na die einde van die Unie se boekjaar sal 'n verslag van die inkomste en 

uitgawes wat gedurende daardie jaar plaasgevind het, en 'n balansstaat 

soos aan die einde van daardie jaar, opgestel, geouditeer en aan alle 
affiliasies gesirkuleer word tesame met afskrifte van die ouditeur se 
verslag, en afskrifte van die raad se verslag.  Die balansstaat en verslag 
sal namens die raad deur die hoof uitvoerende beampte en president 
onderteken word of andersins soos gemagtig deur die raad. 

 
19.5 Die fondse van die Unie sal in die naam van die Unie belê word in die 

bank wat die raad sal bepaal en onttrekkinge sal gemaak word met die 
handtekening van die president of die vise-president en die 
medeondertekening van die hoof uitvoerende beampte met dien 
verstande egter dat ingeval dit noodsaaklik is, tydelike 
ondertekeningsbeamptes deur die raad aangestel kan word. 

 
19.6 'n Ouditeur wat 'n behoorlik gekwalifiseerde rekenmeester moet wees, 

en nie 'n lid van die Unie mag wees nie, sal deur die raad benoem word. 
 

19.7 Die boekjaar van die Unie sal strek van die eerste dag van Julie tot die 
30ste dag van die daaropvolgende Junie (albei dae ingesluit) en alle 
ledegelde en affiliasiegelde ten opsigte van enige bepaalde boekjaar sal 
betaalbaar wees op die aanvangsdag van sodanige jaar en moet betaal 
word nie later as die dertigste dag van September in daardie jaar. 

 
19.8 Die raad sal alle uitgawes wat in verband met die hoofkantoor van die 

Unie gemaak is, sowel as alle ander bykomstige uitgawes in verband 
met die onderhoud van die Unie, beheer en betaal. 

 
19.9 Die raad sal voorsiening maak vir reis- en verblyftoelaes aan die 

president en die vise-presidente en distrikslede van die Raad en 
dagbestuur wanneer hulle betrokke is met die besigheid van die Unie, 
teen sodanige tariewe en op sodanige voorwaardes as wat die raad van 
tyd tot tyd mag bepaal. 

 
19.10 Die raad mag nie toelaat dat die uitgawes gedurende enige afsonderlike 

boekjaar meer beloop as die gesamentlike inkomste en reserwes 
sonder die goedkeuring van 'n spesiale kongres nie. 

 
19.11 Die raad sal geregtig wees om ‘n trust te stig, oorerf, bestuur of op enige 

ander wyse daarmee te handel tot nastrewe van die doelwitte van die 
Unie. 
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20. HOU  VAN  VERGADERINGS 
 
20.1 Die president of in sy afwesigheid, die vise-presidente of enige ander 

persoon wat deur die raad aangestel is, sal die voorsitterstoel beklee op 
alle vergaderings wat onder beskerming van die Unie gehou word. 

 
20.2 Vir 'n vergadering van die raad, enige komitee of subkomitee, sal die 

kworum die getal wees naaste aan, maar meer as die helfte van, die 
aantal lede van die besondere liggaam. 

 
20.3 Enige voorstel wat gedurende 'n vergadering gemaak word, sal as die 

voorsitter dit goedvind, op skrif geplaas en deur die voorsteller en die 
sekondant onderteken word. 

 
20.4 'n Verklaring deur die voorsitter van enige vergadering van die uitslag 

van 'n stemming oor enige voorstel sal beslissend wees en die voorstel 
sal opgeteken word as aangeneem of verwerp soos die geval mag 
wees. 

 
20.5 'n Vergadering kan uit die afgevaardigdes teenwoordig komitees 

benoem vir spesiale pligte, en enige sodanige komitee aldus aangestel, 
kan met die toestemming van die voorsitter van die vergadering 
verdaag, beraadslaag en aan die vergadering kom verslag lewer. 

 
21. PLIGTE  VAN  GEAFFILIEERDE  LIGGAME 
 
21.1 Alle geaffilieerde liggame sal aan die raad verslag doen oor enige 

onderwerp of saak rakende die doelstellings van die Unie wat ernstige 
oorweging regverdig en veral as die saak moontlik ander streke binne 
die gebied van die Unie mag raak.  Toegang tot die Unie deur enige 
indiwiduele lid van 'n geaffilieerde liggaam sal slegs deur sodanige 
liggaam geskied. 

 
21.2 Die raad sal nie verplig wees om aan enige geaffilieerde liggaam sy 

ondersteuning aan te bied in enige saak in verband waarmee daardie 
geaffilieerde liggaam die regering, of enige ander wettiglik saamgestelde 
gesag regstreeks genader het nie, of die raad nou al van daardie 
geaffilieerde liggaam 'n afskrif van die vertoë ontvang het, al dan nie. 

21.3 As 'n geaffilieerde liggaam graag die ondersteuning van die Unie in 
verband met enige onderwerp of saak van algemene belang wil verkry, 
moet hy die regering slegs deur die raad van die Unie nader. 

 

21.4 Wanneer die president of die raad 'n beroep doen op 'n geaffilieerde 
liggaam om enige saak of onderwerp wat betrekking het op sy eie 
streek, te behandel, en om inligting in te win en/of enige statistiek met 
betrekking tot sodanige sake te verstrek, moet sodanige geaffilieerde 
liggaam die nodige ondersoek instel en so gou as moontlik 'n volledige 
verslag voorlê. 

 
21.5 Wanneer die president of die raad 'n beroep doen op enige geaffilieerde 

liggaam om 'n vergadering te belê en te hou vir enige bepaalde doel wat 
van belang is vir enige deel van die boeregemeenskap moet sodanige 
geaffilieerde liggaam reël om binne 14 dae nadat die versoek ontvang is, 
'n vergadering te hou, en moet dan so gou as moontlik 'n verslag van die 
verrigtinge aan die raad stuur. 
 

21.6 Aan die begin van elke boekjaar moet 'n geaffilieerde liggaam die name 
en adresse van sy president/voorsitter en sekretaris aan die Unie se 
hoof uitvoerende beampte stuur.  Die hoof uitvoerende beampte van die 
Unie moet onmiddellik in kennis gestel word van enige verandering in 
die presidentskap/voorsitterskap of sekretarisskap van 'n geaffilieerde 
liggaam en die naam en adres van die nuwe president/voorsitter of 
sekretaris moet saamgestuur word met die kennisgewing. 

 
21.7 'n Geaffilieerde liggaam sal verplig wees om alle instruksies wat op 

gesag van die president of die raad of die uitvoerende komitee per 
sirkulêre, brief of andersins uitgevaardig is, uit tevoer en om sodanige 
gevraagde inligting te verskaf soos verlang word. 

 
21.8 Alle geaffilieerde liggame moet die Gedragskode onderskryf. 
 
22. EIENDOM 
 
22.1 Enige vaste eiendom en ander eiendom wat deur die Unie aangeskaf 

word sal berus by die Unie.  Sodanige eiendom sal van tyd tot tyd deur 
resolusie van die raad hanteer word. 

22.2 Die raad is gemagtig om sy gesag aan 'n subkomitee van die lede te 
delegeer wat die reg sal hê om alle sodanige funksies wat aan die 
subkomitee gedelegeer is met betrekking tot eiendom wat aan die Unie 
behoort, uit te oefen. 

 
22.3 Die regte wat hierbo uiteengesit is sal die reg om eiendom wat aan die 

Unie behoort te verkoop, te verpand of met verband te belas of 
andersins te hanteer. 
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23. POLITIEK 
 

Die Unie sal hom streng buite alle party-politiek hou. 
 
24. GESKILLE 
 

Alle sake in verband waarmee geskille ontstaan, of klagtes in verband 
met die administrasie van die Unie se sake, moet skriftelik aan die hoof 
uitvoerende beampte voorgelê word.  Die beslissing van die raad in 
verband daarmee sal finaal wees, tensy hulle dit wenslik ag om die saak 
aan die kongres voor te lê, in welke geval die beslissing van die kongres 
finaal sal wees. 

 
25. ONTBINDING 

 
25.1 Die Unie kan slegs gelikwideer en afgesluit word deur 'n spesiale besluit 

goedgekeur deur minstens drie-kwart van die afgevaardigdes wat 
aanwesig is en die reg het om te stem op 'n spesiale kongres 
byeengeroep vir die doel, en waarvan minstens 60 dae vooruit kennis 
gegee is. 

 
25.2 Ingeval 'n besluit geneem word om te likwideer, sal die spesiale kongres 

likwideerders aanstel en sal bepaal hoe sodanige likwidasie moet 
plaasvind en sal ook bepaal dat die Unie se bates, indien enige, wat 
oorbly na voldoening aan sy skulde en verpligtinge gegee of oorgemaak 
word aan 'n ander maatskappy genootskap, vereniging of organisasie 
met oogmerke en doelstellings soortgelyk aan die van die Unie. 

 
26. WYSIGINGS  IN  DIE  GRONDWET 
 

Wysigings, byvoegings of amendemente in die Grondwet van die Unie 
sal slegs gemaak word deur 'n besluit van 'n normale- of spesiale 
kongres; met dien verstande dat aan die hoof uitvoerende beampte 
minstens 60 dae kennis van sodanige voorstel gegee is.  Die hoof 
uitvoerende beampte sal dan sodanige voorstel op die agenda plaas.  
Sodanige veranderings en/of wysigings, tensy anders bepaal deur die 
besluit, sal van krag word by die afsluiting van die verrigtings van die 
kongres waarop sodanige veranderings en/of wysigings aanvaar is. 

 
27. TOEKENNINGS 

 
Toekennings is ooreenkomstig die volgende prosedure deur die raad 

toegeken om op gepaste wyse eer te betoon aan persone wat 
besondere diens aan die organisasie en/of die landbou gelewer het: 
 

27.1 Ere Lewenslange President 
Die raad van die Unie kan 'n uittredende of uitgetrede president as 'n ere 
lewenslange president aanwys. 

 
Kennisgewing van kongres sal aan elke ere lewenslange president 
gestuur word en hy sal die voorreg hê om voorstelle vir bespreking aan 
die kongres voor te lê op dieselfde voorwaardes as wat van toepassing 
is op geaffilieerde liggame. 

 
'n Ere lewenslange president sal op die kongres sittingsreg hê soos 
toegestaan aan 'n afgevaardigde, maar sal nie 'n stem hê in die 
verkiesing van die raad nie. 

 
27.2 Lewenslange Vise-President 
 

Die raad van die Unie kan enige persoon wat verdienstelike werk vir die 
Unie gelewer het, as 'n ere lewenslange vise-president kies. 
Kennisgewing van kongres sal aan elke ere lewenslange vise-president 
gestuur word en hy sal die voorreg hê om voorstelle vir bespreking aan 
die kongres voor te lê op dieselfde voorwaardes as wat van toepassing 
is op geaffilieerde liggame.  
'n Ere lewenslange vise-president sal op die kongres sittingsreg hê soos 
toegestaan aan 'n afgevaardigde, maar sal nie 'n stem hê in die 
verkiesing van die raad nie. 

 
27.3 Ere-Lewenslid 
 

Die raad van die Unie sal geregtig wees om aan enige persoon wat 
uitnemende diens aan georganiseerde landbou in die Unie se 
bedieningsgebied gelewer het ere-lewenslidmaatskap toe te ken. =n  
Ere-lewenslid sal geregtig wees op alle voorregte wat aan lede van =n 
affiliasie toegeken word maar sal nie geregtig wees om aan debatte deel 
te neem of om te stem op kongres nie. 

 
27.4 Sertifikaat van Verdienstelikheid 
 

Die raad van die Unie kan op aanbeveling van 'n vereniging 'n sertifikaat 
van verdienstelikheid toeken aan 'n lid van 'n vereniging wat 
verdienstelike werk vir georganiseerde landbou gelewer het. 
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28. VERTOLKING 
In hierdie konstitusie, tensy die verband andersins aanwys, sal: 
 

28.1 die woord boer gedefinieer word as ŉ produsent van landbouprodukte vir 
gebruik deur sy eie gesin en enige surplus om verkoop te word; 
 

28.2 die woord lid sal gedefinieer word as ŉ persoon wie se Kwanalu ledegeld 
teen die einde van die finansiële jaar opbetaal is; 

 
28.3 woorde van die manlike geslag die vroulike en onsydige geslagte insluit; 
 
28.4 woorde in die enkelvoud die meervoud insluit en omgekeerd; 
 
28.5 agenda beteken die agenda vir die kongres; 
 
28.6 'n lid wat 'n vennootskap, maatskappy of ander liggaam met 

regspersoonlikheid is, op enige vergadering van die Unie en op of voor 
enige komiteevergadering verteenwoordig word deur 'n genomineerde 
wat 'n lid sal wees van die vennootskap of 'n ampsdraer van die 
maatskappy of van die liggaam met regspersoonlikheid (na gelang die 
geval) en sodanige genomineerde sal geregtig wees om namens sy 
hoofde sy stem uit te bring en sal verkiesbaar wees as 'n afgevaardigde 
na kongres en op die raad en enige komitee van die Unie; 

 
28.7 ondanks die voorsienings van die vorige sub-klousules, sal die 

bewoording 'lewenslange lid' alleenlik verwys na natuurlike persone en 
lewenslange lidmaatskap sal nie oorplaasbaar wees aan 'n ander 
persoon nie; 
 

28.8 die Engelse bewerking van hierdie konstitusie sal die offisiële bewording 
wees. 

 
28.9 die woord afgebakende distrikte sal gedefinieer word as die grense soos 

neergelê deur COGTA. 
 

28.10 die woorde verenigings, landbougenootskappe en grond-
eienaarsverenigings sal alle groeperings insluit. 
 

28.11 die woorde voorheen benadeelde boer sal dui op ŉ persoon met 
onsekere regte as gevolg van wetgewing of praktyke wat in die verlede 
diskriminerend was op grond van ras, geslag, geloof of enige ander 
oorsaak. 
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 KWAZULU-NATALSE  LANDBOU-UNIE 
 
 GRONDWET 
 

  
 
 
 
 
 

 AANVAAR TYDENS DIE KONGRES VAN DIE KWAZULU-NATALSE LANDBOU-UNIE 
GEHOU OP 24 APRIL 1997 EN GEWYSIG TYDENS DIE JAARLIKSE KONGRESSE WAT OP 

19 NOVEMBER 1998, 21 SEPTEMBER 2000, 19 SEPTEMBER 2002, 18 SEPTEMBER 2003, 9 SEPTEMBER 2004, 
15 SEPTEMBER 2011, 13 SEPTEMBER 2012 EN 8 SEPTEMBER 2016 GEHOU IS.  

 
 
 

 


