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VERSLAG VAN KWANALU SE KONGRES 
GEHOU OP DONDERDAG 8 SEPTEMBER 2016 
BY DIE ROYAL SKOU, PIETERMARITZBURG 

 
 
 

KONGRESTEMA 

 
 “Ploeg vir Verandering” 

vereis die gesamentlike pogings van lede en belanghebbendes 
om hulself te verbind tot: 

 

 
• Die waarborg van eiendomsbesitreg om belegging te bevorder en om benadeling van die 

publiek te voorkom. 
• Die verskaffing van klaarheid ten opsigte van grondrestitusie, huurarbeid en die benutting 

van grond in die voormalige tuislande. 
• Die daarstelling van “wedersydse tegemoetkoming” ten opsigte van arbeidsverhoudinge. 

Die uiteinde van ŉ maatskaplike ooreenkoms wat balans sal meebring tussen 
bekostigbaarheid en plaaswerkers se menswaardigheid. 

• Die besef dat fiskale ondersteuning en gekoördineerde beplanning rampverwante verliese 
doeltreffend sal ondersteun. 

• Die ontwikkeling van die sektor om gelykstaande te wees aan toepaslike bykomende 
toevoermaatreëls (infrastruktuur, markontwikkeling, internasionale markskakels). 

• ŉ Duidelike strategie met betrekking tot internasionale handelsvennote gegrond op 
ekonomiese potensiaal en ŉ ontwikkelingsplan. 

 
1. Registrasie 
 
2. Verwelkoming  

Die voorsitter, mnr. Andy Buchan het die vergadering tot orde geroep. Hy het die gaste 
verwelkom, waaronder mnr. Robin Barnsley, lewenslange ere-president, mnr. John Black, 
lewenslange ere-visepresident, me. Judy Stuart, Future Farmer Foundation, mnr. Andries 
Geyser, voorsitter NLU Trust en vriend van Kwanalu, mnr. Jerry Madiba, HUB AgriSETA, 
gassprekers, dosente en studente van Cedara Landboukollege, Owen Sithole 
Landboukollege, Weston Landboukollege en die Future Farmer Foundation, die 
Jongboerfinaliste en hulle gades, borge, lede van die pers, regeringsamptenare, Kwanalu-
afgevaardigdes en lede.  
 
Verskonings is in die bywoningsregister aangeteken. 
 

3. Opening  
Die voorsitter het me. Gwen Watson, lid van die FWI, versoek om die verrigtinge te open. 
Mev. Watson het uit die Bybel voorgelees en die kongres met gebed geopen. 

 
4. Mosies 
4.1 Die voorsitter het die kongres versoek om ŉ oomblik stilte te handhaaf ter herinnering aan 

diegene wat geliefdes aan die dood afgestaan het, sowel as diegene wat slagoffers van 
misdaad was sedert die kongres in 2015. 

 
4.2 Die kongres het sy dank betuig teenoor die algemene publiek dwarsdeur Suid-Afrika en in 

die besonder teenoor mede-boere en Kwanalu-lede wat finansiële bydraes gemaak het en 
ook bygedra het in die vorm van voer, weiding en vervoer en ander hulp verleen het aan 
boere wat deur die droogte geraak is. 
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5. Konstituering van die kongres  
Die HUB, me. Sandy La Marque, het bevestig dat daar behoorlik kennis van die kongres 
gegee is. Met die verteenwoordigende afgevaardigdes teenwoordig, is ŉ kworum gevorm en 
die kongres is behoorlik gekonstitueer. Sy het verklaar dat stemming vir ampsdraers tydens 
die teepouse sal plaasvind. 

 
6. Presidentsrede 

Die voorsitter het sy presidentsrede aan die kongres voorgelê. ŉ Afskrif daarvan word aan 
die lêerafskrif van die verslag geheg. 
 
Mnr. Buchan het gesê dit was ŉ voorreg om die lede van Kwanalu tot diens te wees. Hy het 
Kwanalu se HUB en personeel bedank vir hulle toewyding ter bevordering van die lede se 
belange. Hy het ook sy dank uitgespreek teenoor die vorige president, Mike Black, vir sy raad 
en leiding wat van onskatbare waarde was en hy het die vise-president, Phineas Gumede 
bedank vir sy passie en begeesterdheid om landbou in hierdie land te bevorder. 
 
Hy het gesê Kwanalu het sy strategiese fokus voortgesit deur die leiding te neem in alle 
sleutellandbouverwante sake en deur betrokkenheid by alle strukture op sowel provinsiale 
as nasionale vlak in die belang van lede. 
 
Mnr. Buchan het gesê die gewone eise waaraan boere gewoond geraak het, is vererger deur 
die knellende droogte wat in KZN geheers het en die impulsiewe politieke besluitneming deur 
leiers. Die uitgerekte intensiteit en omvang van die droogte is nie deur die meeste van die 
boere in berekening gebring in hulle beplanning nie en gevolglik het baie van hulle 
aanmerklike finansiële en ekonomiese verliese gely. Dit was hartverskeurend om te sien hoe 
baie van hulle uit hulle pad gaan om mede-boere en gemeenskappe in hulle nood by te 
staan. 
 
Hy het gesê die regering beskik nie oor die vermoë beskik om hulp aan droogteslagoffers te 
verleen nie en daar is ook geen begrip in regeringskringe vir die bydrae wat die landbou tot 
voedselsekerheid maak nie. 
 
Kriminaliteit ondermyn vertroue in die landbousektor. Kwanalu veroordeel enige dade van 
oproer en hy het ŉ beroep op alle lede gedoen om waaksaam te wees ten opsigte van hulle 
eie veiligheidsituasies. ŉ Ontleding van plaasaanvalle het daarop gedui dat dit voor die voet 
geskied en dat dit nie ras- of politiekgedrewe is of met die oog op grondbesit gedoen word 
nie. 
 
Grond is steeds ŉ baie emosionele onderwerp en die regering se pogings om sy mislukte 
grondhervormingsproses met dwang te versnel, is weereens, soos in die verlede, verkeerd 
benader. Loodsprojekte is in vier distrikte begin om uitvoerbare geleenthede tot werklike 
grondtransformasie daar te stel. Transformasie gaan nie oor grond nie, maar oor mense. 
 
Hy het gesê dat Kwanalu steeds goed verteenwoordig is in alle strukture van Agri SA. 
 
Hy het die HUB en haar span geluk gewens met die uitstekende wyse waarop Kwanalu se 
finansies op ŉ skraal begroting en met goeie beheer bestuur word. Die hersiening van 
ledegeld, kategorieë en metodologieë is druk bespreek en daar is ŉ uitweg gevind met 
voorgestelde veranderinge. 
 
Mnr. Buchan het gesê daar is ŉ oorvloed vooruitsigte vir groei as lede bereid is tot 
verandering en geleenthede wil aangryp. Hy glo dat boere, as die bewakers van 
landbougrond, oor genoegsame ervaring en pragmatisme beskik. 
 
Hy het Kwanalu se Raad en bestuurskomitee bedank vir hulle beskikbaarheid en bydraes tot 
leiding aan Kwanalu en hy het sy dank teenoor die lede uitgespreek vir hulle ondersteuning 
en lojaliteit. 
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Mnr. Phineas Gumede, visepresident, het die president vir sy rede bedank. Hy het mnr. Mike 
Black versoek om die president te bedank en die aanvaarding van sy rede voor te stel. Mnr. 
Mike Black het die president bedank vir sy toespraak en vir sy beginselvaste ingesteldheid. 
Hy het die personeel bedank vir hulle ondersteuning en voorgestel dat die president se 
toespraak aanvaar word. 
 

7. Strategiese plan 2015/2016 
Die HUB het die kongres toegespreek en van die sake uitgelig wat gedurende die afgelope 
jaar onder die loep gekom het. ŉ Afskrif van die voorlegging is aangeheg aan die lêerafskrif 
van hierdie verslag. 
 
Sy het gesê dat die kongres in 2015 ŉ Verklaring van Voorneme aanvaar het, wat soos volg 
lui:- 
 
Met inagneming van die politieke, maatskaplike en ekonomiese uitdagings wat by die 
plaashek voorkom, verbind ons, die lede van Kwanalu, ons daartoe om progressief, proaktief 
en versiende te wees in ons benadering tot die aanspreek van sake wat ŉ invloed op ons 
uitoefen. 
 
Deur dit te doen, bevorder ons:- 

• Volhoubare landboupraktyke wat beskikbare hulpbronne ten beste benut; 

• Maatskaplike opheffing; 

• Ekonomiese groei; 

• ŉ Veilige en beskermde standvastige omgewing. 
 

Dit sal trots aanwakker en vertroue in ons sektor bevestig. 
 
Sy het gesê in ooreenstemming met Agri SA, het die volgende sake die afgelope jaar aandag 
geniet:- 

• Saakbestuurskategorieë:- 

• Natuurlike hulpbronne 

• Arbeid en maatskaplike belegging 

• Kommersiële beleid 

• Transformasie en landelike ontwikkeling 

• Landelike veiligheid en sekuriteit 

• Kommunikasie en beeldbou 

• Organisatories en administratief  

• Algemeen 
 
Me. La Marque het aangedui dat die ontginning in KZN een van die eerste uitdagings was 
wat kop uitgesteek het na verlede jaar se kongres. Sy het gesê Kwanalu het betrokke geraak 
by probleme met mynbedrywighede en het ŉ spesiale vergadering byeengeroep waar met 
konsultante en mynmaatskappye gesprek gevoer is, met rolspelers en provinsiale unies 
saamgewerk het en openbare vergaderings gehou is om riglyne te verskaf. 
 
Die weg is gebaan vir die verkryging van ŉ regsmening oor klasaksie, die uitbreiding van die 
moratorium en navorsing, drukuitoefening op rolspelers, die rugsteun van Agri SA se plan en 
noue samewerking met ander organisasies. Volgens haar sal ŉ verdere werkswinkel met 
bepaalde sprekers en gaste gehou word, waar besprekings voortgesit sal word. 
 
Wat wetgewing oor grond en omgewingsbeleid betref, het sy gesê Kwanalu gaan voort met 
deelname aan die debat, is proaktief, doen oplossings en alternatiewe modelle aan die hand 
en bly betrokke. Kwanalu moet die geleentheid aangryp om by te dra tot ŉ proses wat die 
landelike landskap sal transformeer. ŉ Vergadering sal met die Departement gereël word om 
te besluit hoe die saak vorentoe hanteer sal word. 
 
ŉ Bepaalde loodskomitee is saamgestel om aandag te skenk aan landelike transformasie 
met ŉ selfs groter proaktiewe benadering as voorheen. Daar word geglo dat dit Kwanalu se 
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verantwoordelikheid is om die aangeleentheid van plaaslike vlak af te lig deur ŉ bepaalde 
gekoördineerde benadering te volg. Vier loodsgebiede is gevorm en is suksesvol bedryf. 
 
Boere moet die sosiale komponent van projekte onder oë neem. Daar gebeur klein dingetjies 
wat ŉ positiewe impak uitoefen. Landelike transformasie behoort:- 

• Nie die foute van die verlede te herhaal nie. 

• Te leer uit internasionale beste praktyke. 

• Gekoördineerd op te tree en moet gelei word deur die bestaande strukture van 
Kwanalu. 

• Vermoëns te bou deur die toepaslike strukture en toegewyde personeel. 

• Befondsing vir dapper inisiatiewe te soek. 

• Die stilte van kommersiële boere te beëindig. 

• Mensgesentreerdeprojekte te implementeer. 

• ŉ Trots SA beste praktyk daar te stel met ŉ kas vol gereedskap en modelle om 
suksesvolle implementering moontlik te maak. 

 
ŉ Positiewe houding bring ŉ kettingreaksie van positiewe gedagtes, gebeure en uitkomste 
mee. Dit is ŉ katalisator wat buitengewone resultate tot gevolg het. 
 
Me. La Marque het verslag gedoen oor die Future Farmer program, wat dit ten doel het om 
kommersiële boere van topgehalte te produseer om die toekoms van landbou in Suid-Afrika 
te verseker. 
 
Sy het terugvoering verskaf oor Kwanalu se Ontwikkelingslessenaar, wat ŉ verskil maak 
omdat dit interaktief is met boere wat op klein skaal boer. 
 
Sy het gepraat oor Kwanalu se Veiligheids- en Sekuriteitslessenaar, wat ŉ uiters suksesvolle 
inisiatief is. Kwanalu het vanjaar alle plaasaanvalle en -moorde vir die jaar 2014/15 ontleed. 
Daar is bemerk dat in baie gevalle geen veiligheidsmaatreëls in plek was nie. Sy het 
bevraagteken of boere genoeg doen om hulleself te beveilig. Oortreders bekom inligting 
aangaande aktiwiteite op plase. Sy het gesê in agt van die moordsake wat ondersoek is, is 
sewe arrestasies gemaak. Motiewe en aanvalle is nie relevant nie en daar kan nie ŉ direkte 
lyn getrek word tussen ras, grond op politiek nie. Verskeie statistieke oor plaasmoorde in die 
Middellande van KZN tussen 2003 tot 2016 en -aanvalle en -moorde wat dwarsdeur die 
provinsie plaasgevind het, is voorgelê. 
 
Sy het dit gestel dat Kwanalu op onversetlike wyse aandag geskenk het aan vele sake. 
 
Sy het Cindy Kidger versoek om besonderhede aan die kongres te verskaf aangaande die 
openbare verhoudingeveldtog wat namens Kwanalu bedryf is. Me. Kidger het die kongres 
meegedeel dat die veldtog uiters suksesvol was en ook op die Facebook-blad, 
Twitterrekening en Kwanalu se nuusbriewe (wat aan alle Kwanalulede versprei is) te sien 
was en dat die veldtog ŉ Goue Toekenning ontvang het. 
 
Me. La Marque het lede aangemoedig om die Facebookblad en die Twitterrekening te 
besoek en Kwanalu van enige interessante stories in kennis te stel sodat dit gepubliseer kan 
word. 
  
Ter afsluiting het me. La Marque die Raad en die personeel vir hulle ondersteuning bedank. 
 

8. Finansiële state vir die jaar geëindig 30 Junie 2016 
Die president het me. La Marque versoek om die finansiële state voor te lê. Afgevaardigdes 
het die state reeds in hulle besit gehad. 
 
Me. La Marque het daarop gewys dat dit belangrik is vir Kwanalu om te voldoen aan die 
vertrouensverantwoordelikhede en beheerpraktyke. Sy het die finansiële state deurgegaan 
en verskeie sake en veranderings aan die state bespreek. Sy het gesê dat die Raad 
toegestem het dat ledegeld met die verwagte CPI plus 2% verhoog mag word in die lig van 
die huidige situasie waarin baie van die lede hulle bevind. 
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Lidmaatskapkategorieë is deeglik hersien, maar daar is tog nog gebiede waaraan aandag 
geskenk moet word. Die resultaat was ŉ gewysigde lidmaatskapbeleid en kategorieë, wat ŉ 
jongboerkategorie, landelike grondeienaarskap, ontwikkelingslandgoedere, Vriend van 
Kwanalu en gesinsboerdery insluit. Sodanige wysigings het Kwanalu in staat gestel om die 
drukuitoefenings- en bedingingsmag te vergroot. Die Raad het aanbeveel dat die gewysigde 
lidmaatskapbeleid aanvaar moet word en dat alle verenigings dienooreenkomstig in kennis 
gestel moet word. 
 

9. Jaarlikse ledegeld & begrotingsvoorstel 
Die HUB het die voorgestelde Inkomste en Uitgawe vir die jaar geëindig 2016 voorgelê. Die 
kongres is ingelig dat daar tydens die hersiening van die voorgestelde begroting deur die 
Raad, opgemerk is dat daar ŉ verlies mag wees. Tydens die debat oor die saak het die Raad 
eenparig besluit dat Kwanalu die finansiële dilemma waarin sy lede verkeer, in gedagte moet 
hou en dat die voorgestelde begroting aanvaar moet word. Indien ŉ verlies sou voorkom, 
moet dit teen reserwefondse afgeskryf word. Alle uitgawes moet deeglike oorweging geniet. 
 
Die HUB het die kongres ingelig dat, ingevolge Kwanalu se grondwet, die Raad van 
Direkteure ledegeld vir die jaar 2017/2018 vasgestel het. Dit sal wees: 
 

• Kommersiële boere (BTW ingesluit) 
– R2 473.80 indien ontvang teen 30 September 2017 of R2 604.00 indien daarna 

ontvang 

• Deeltydse / kleinhoewe boere (BTW ingesluit) 
– R1 236.90 indien ontvang teen 30 September 2017 of R1 302.00 indien daarna 

ontvang 

• Voorheen benadeelde boere (BTW ingesluit)  
– R355.00 

 
Die begroting wat deur Kwanalu se Raad van Direkteure voorgestel en goedgekeur is vir 
2017/2018, is aan die kongres voorgelê. 
 
Die voorsitter het die vloer oopgestel vir vrae, maar geen vrae is gevra nie. 

 
10. Aanvaarding 

Mnr. Andy Mason het me. La Marque en haar span geluk gewens met ŉ uitstekende stel 
boeke. Hy het die HUB en personeel bedank vir die werk wat hulle met ŉ baie beperkte 
begroting verrig. Hy het voorgestel dat die jaarverslag, finansiële state, die begroting en die 
ledegeld aanvaar word. 

 
Die finansiële state, begroting en ledegeldvoorstelle is gesekondeer en eenparig AANVAAR. 
 

11. Konstitusionele wysigings 
Die president het me. La Marque versoek om die voorgestelde veranderinge aan die 
grondwet voor te lê. Dit is:- 
 
Wysiging 7.1 organiseer binne sy gebied alle verteenwoordigende organisasies en 

organisasies met gemeenskaplike belange in een allesomvattende Unie; 
 
Wysiging 9.1.1.1 die Raad mag in sy uitsluitlike diskresie, maar onderhewig aan jaarlikse 

hersiening, die affiliasie van enige vereniging goedkeur waar as gevolg van 
buitengewone omstandighede, die voormelde minimum nie gehandhaaf 
kan word; 

 
Wysiging 9.1.1.2 lede van sodanige vereniging soos geaffilieer by die Unie; 
 
Wysiging9.1.1.3 die voormelde verenigings sal op distriksvlak binne ŉ distriksmunisipaliteit 

verteenwoordig word ingevolge die afbakening van grense soos uiteengesit 
deur die COGTA. 
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   Enige liggame wat tot die affiliasie van die Unie onder hierdie paragraaf 

toegelaat word, word hierna na verwys as “plaaslike verenigings wie se 
lede by die Unie geaffilieer sal word”. 

 
Wysiging 11.3.1 Plaaslike verenigings 

Elke plaaslike vereniging sal geregtig wees om een afgevaardigde na die 
kongres te nomineer. 

 
Wysiging 18.1 Die Unieledegeld van ŉ plaaslike vereniging sal jaarliks deur die Raad van 

Direkteure bepaal word. Sodanige ledegeld, vasgestel deur die Raad van 
Direkteure, betaalbaar deur alle stemgeregtigde lede van verenigings, sal 
aan die hoof uitvoerende beampte gestuur word saam met ŉ volledige lys 
van die vereniging se stemgeregtigde lede. 

 
Wysiging 18.4 Affiliasiegeld van affiliasies anders as plaaslike verenigings, sal in elke 

geval deur die Raad bepaal word en die Raad sal oor die mag beskik om 
die geld van tyd tot tyd te hersien. 

 
Wysiging 27.4 Merietesertifikaat 

Die Raad kan, op aanbeveling van ŉ vereniging, ŉ merietesertifikaat uitreik 
aan ŉ lid van ŉ vereniging wat  verdienstelike werk in belang van 
georganiseerde landbou gedoen het. 

 
Wysiging 28.10 die woorde boereverenigings, landbouverenigings en 

grondeienaarsverenigings sal alle groeperings omvat. 
Wysiging 9.1.2 enige ander persoon, landbouorganisasie, besigheid of instelling wie se 

doelstellings ooreenstem met dié van die Unie. 
 
Voeg by 9.1.3 ŉ vriend van Kwanalu (nie-stemgeregtigde nie-boerende lid) 
 
Wysiging 11.2.2 Die president, of ampsdraer wat as sodanig waarneem, sal die kongres 

byeenroep, wat gehou sal word op ŉ plek soos deur die Raad bepaal. Die 
jaarkongres sal binne drie maand na die einde van die Unie se finansiële 
jaar plaasvind en elke geaffilieerde liggaam sal ten minste 90 dae kennis 
ontvang van die datum en plek van die kongres. Die agenda vir die kongres 
sal deur die hoof uitvoerende beampte aan elke afgevaardigde en aan elke 
geaffilieerde liggaam gestuur word ten minste 30 dae voor die aanvang van 
die kongres. Kennis sal skriftelik geskied en per  e-pos of gewone pos 
gestuur word en sal geag word gegee te word op die datum van afsending.  

 
Wysiging 14.4 Die presidensiële termyn sal nie langer as  3 agtereenvolgende jare duur 

nie.  
 
Wysiging 18.2 Geen ledegeld sal betaalbaar wees deur  enige lewenslange lid van die 

Unie nie. 
  
Die HUB het die rede vir die veranderinge verduidelik. ŉ Afskrif van die voorlegging is by die 
lêerafskrif van hierdie verslag aangeheg. Mnr. Mike Black het voorgestel dat die wysigings 
aan die Grondwet aanvaar word en gesê dat die bykomende kategorie ŉ positiewe finansiële 
uitwerking behoort te hê. Die wysigings is gesekondeer en AANVAAR. 
 

12. Oorhandiging van toekennings 
Die HUB het aangekondig dat die volgende toekennings oorhandig sal word: 
• Me. Ethel von Abo 

Me. La Marque het gesê dit is ŉ voorreg om die eerste toekenning aan Ethel te oorhandig. 
Sy het op 1 Junie 1991 by die NLU begin werk. Sy het Ethel bedank vir haar 
onwankelbare toewyding tot en verbintenis aan Kwanalu en die boere van KZN. ŉ 
Langdienstoekenning vir 25 jaar diens is aan Ethel oorhandig. 
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• Mnr. Ken Robinson  

Mike Black het gesê dit is aangenaam om die volgende ontvanger voor te stel. Kenny 
Robinson het sy eerste NLU Kongres in 1966 bygewoon. Hy vergestalt leierskap. Mnr. 
Black het gesê dit is altyd ŉ plesier om saam met mnr. Robinson te werk. Hy het mnr. 
Robinson gevra om die toekenning van lewenslange erelidmaatskap in ontvangs te 
neem. Dit word aan hom toegeken uit erkenning en waardering vir verdienstelike, 
toegewyde en getroue diens en sy verbondenheid tot georganiseerde landbou. 
 
Mnr. Robinson het die Raad bedank vir hulle vertroue in hom en ook die boere wat hom 
toegelaat het om hulle tot diens te wees. Hy het opgemerk kennis is mag en dat dit 
belangrik is vir jong boere om op te staan en bereid te wees om hulle hande op te steek. 
Hy het sy dank uitgespreek teenoor die HUB, die president, die Raad en al die boere in 
KZN. 

 
13. Erkenning aan borge 

Die voorsitter het die borge bedank vir hulle ruim bydraes en voortgesette donasies en die 
wyse waarop hulle die kongres ondersteun. 
 

14. Tee 
Die kongres het verdaag vir tee. 
 

15. Ampsdraers 
Tydens die teepouse het die 2016/2017 Raad van Direkteure vergader om die president en 
twee visepresidente te verkies. 
Hulle is: President : Mnr. Andy Buchan 
  Visepresident : Mnr. Phineas Gumede  
  Visepresident : Mnr. PJ Hassard 
 

16. Toespraak deur mnr. Omri van Zyl, HUB Agri SA 
  Die voorsitter het mnr. Van Zyl aan die vergadering voorgestel. Hy het gesê mnr. Van Zyl het 

ŉ nuwe dinamika na Agri SA gebring. ŉ Afskrif van die toespraak is aangeheg aan die 
lêerafskrif van hierdie verslag. 

 
“’n Nuwe benadering om groter waarde in die landbousektor te ontsluit” 
 
Mnr. Van Zyl het gesê Agri SA deurloop tans ŉ strategiese beplanningsproses. Die boer is 
die ruggraat van die landbou en dit is belangrik dat Agri SA die agterhoede van boere dek. 
 
Hy het gesê daar word gedroom oor Suid-Afrika as die broodmandjie van Suid-Afrika. As jy 
die broodmandjie van ŉ land is, sal niemand aan jou voorskryf wat jy mag of nie mag doen 
nie. 
 
Hy het gesê ŉ analise van die agtergrondaanwysers dui daarop dat Suid-Afrika op 
ekonomiese gebied in stormwaters verkeer. Op politieke gebied het die onlangse verkiesings 
nie baie goed verloop nie, op maatskaplike gebied het heelwat verandering plaasgevind, 
byvoorbeeld MIV en Vigs en werkloosheid, en aan die tegnologiese kant is dinge net so goed 
soos die regstelsel, maar die infrastruktuur is onder druk.  
 
Sover dit die landbou aangaan, het die aanduiders aangetoon dat heersende 
klimaatstoestande ŉ negatiewe uitwerking op boere het maar daar is hoop op ŉ ommeswaai. 
Vergeleke met die vervaardigingsektor, ens., gaan dit op ekonomiese gebied goed met die 
landbou maar daar is sosiale probleme wat op plase kop uitsteek, soos maatskaplike onrus 
en arbeidskwessies. en organisatories is daar ŉ direkte verband met die welstand van 
mense. Die regstelsel is positief en beleidsake word oorweeg en aandag aan geskenk. 
 
Op internasionale gebied het ŉ aantal veranderings plaasgevind, soos die Brexit-verhaal 
waar die pond ietwat van ŉ terugslag beleef het. Met die komende verkiesings in Europa en 
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die VSA sal hierdie gebeure ŉ baie dinamiese uitwerking daar hê en dit sal gevolglik ook ’n 
invloed op Suid-Afrika hê. 
 
In Suid-Afrika word goeie verhoudinge met die regering gehandhaaf, afgesien van konflik in 
die binnekringe van die ANC.  
 
37% van die bevolking van Suidoos-Afrika bevind hulle tans in Suid-Afrika maar ongeveer 
80% van hulle geneeskundiges is hier. Dit kan ’n totale ommekeer beteken indien dieselfde 
situasie in die landbou sou geld. 
 
Hy het gesê die kern van landboubesigheid lê in die invloed wat op beleid uitgeoefen word. 
Suid-Afrika moet nie ’n gevalle staat word nie. Hy is optimisties dat die landbou Suid-Afrika 
se omstandighede kan verander. 
 
Mnr. van Zyl het daarop gewys dat energieverbruik direk verband hou met die ekonomie. 
 
Hy het gesê Suid-Afrika is die enigste land in sub-Sahara Afrika wat oor voedselsekerheid 
beskik. Die wêreld sien Suid-Afrika as die volgende broodmandjie van die wêreld en dit kan 
in die toekoms waar word as die landbou die uitdaging te bowe kan kom. 
 
Alles word deesdae ’n werklikheid en boere moet inpas bly met die veranderings. In Europa 
verander bio-tech en Nano-tech die voorkoms van die landbou, was sy mening. 
 
Dit is belangrik dat die landbou homself gereedmaak vir die volgende generasie. Die 
onderskeie generasies is tradisionaliste – na die oorlog, Baby Boomers – die na-oorlogse 
era, Generasie X – gemaklik met outoriteit, Generasie Y – diegene wat met tegnologie 
grootgeword het en dadelik antwoorde soek en Generasie Z – wat geheel en al op hoogte 
van sake is. Laasgenoemde drie generasies is nie baie lojaal nie en is versot op 
handelsmerke. 
 
Hy het internasionale beste praktyke uitgelig wat as maatstawwe dien in:- 

• Japan, wat die totale waardeketting benut het om geld na  die boere terug te ploeg. 

• Australië, waar die klem op innovasie en navorsing val. 

• Nederland, waar agrivoedselprodukte, leiersaanvoering en die opleiding van hulle mense 
in die waardeketting veral beklemtoon word. 

 
Gepraat van die Suid-Afrikaanse landbouomgewing, het hy gesê dat ’n ommeswaaistrategie 
vir die landbou nodig is. Daar moet ’n ommekeer in leierskap plaasvind met ’n baie sterk 
bestuursbenadering deur rolspelers. Ten einde die omgewing te stabiliseer, die probleme op 
te los en die middele te vind om dit te doen, moet die nodige fondse bekom word. 
 
Hy het gesê hy is trots op die wyse waarop Agri SA en die landbou die onlangse 
droogtesituasie hanteer het. Agri SA het ’n groot verskil gemaak in die lewens van boere wat 
weens die droogte probleme ondervind het. Dit wys waartoe die landbou in staat is. 
 
Albert Einstein het gesê: die wêreld sal nie vernietig word deur verwoesters nie, maar deur 
diegene wat toekyk sonder om iets daaraan te doen. 
 
Hy het gesê dat ’n mens ’n slagoffer van omstandighede sal word indien ’n eksterne 
beheerlyn toegelaat word, maar as mens op die interne beheerlyn bly, behou jy die beheer. 
 
Daar is drie sirkels, waarvan die belangrikste een dié een sonder invloed is, die sirkel met 
invloed deur met mense te praat en invloed uit te oefen en die sirkel van beheer deur wat op 
die plaas gedoen word. 
 
Handelsmerke kan groot voordele inhou, boere met voedselsekerheid is ŉ groot bate vir die 
bestaansreg van die boer en die ommekeerstrategie behoort hierop gebaseer te wees. 
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As die tempo van verandering weg van die plaas af verander, sal dit die tempo van 
verandering op die plaas versnel en dan is daar lig aan die einde van die tonnel. Volgens 
hom sal die nuwe normale ’n visie beteken van eenheid oor die landbou, daaglikse 
veranderings en inklusiewe groei omdat daar ongelyke verdeling van welvaart plaasvind. Na 
sy mening is boere konstruktiewe aktiviste wat die beste vaar ten opsigte van strategiese 
beplanning deur te konsentreer daarop om beter en skerper te word en om die klem op 
mense te plaas deur tegnologie voorop te stel. 
 
Volgens hom sal ’n ommekeerstrategie die volgende omvat:  natuurlike hulpbronne, 
transformasie, inklusiewe groei en die integrasie van die totale waardeketting by dit  waarmee 
boere besig is. 
 
Hy het boere aangeraai om die prosesse te deurloop, hulle huiswerk behoorlik te doen, te 
netwerk en maniere te soek waarop geleenthede benut kan word sodat ons kinders in die 
toekoms welvarend kan wees. 
  
Die president het mnr. Van Zyl bedank vir sy rede en gesê hy voel gerus oor die pad wat Agri 
SA loop. 

 
17. Toespraak deur prof. Johan van Rooyen, professor in landbou-ekonomie aan die 

Stellenbosch Universiteit  
Die voorsitter het prof. Van Rooyen aan die vergadering voorgestel. 
 
“Mededingendheid: die sleutel tot ’n volhoubare Suid-Afrikaanse landbou – van analise tot 
strategiese ontwikkeling” 
Prof Van Rooyen het gesê vir hom persoonlik is dit ’n voorreg om die kongres toe te spreek, 
aangesien hy oorspronklik van KZN afkomstig is. 
 
Hy het gepraat oor hoe mededingendheidsanalise as ’n bruikbare hulpmiddel gebruik kan 
word ten opsigte van strategiese bestuur. Hy het gesê as jy dit kan meet, kan jy dit bestuur 
om resultate te behaal. Die uitdaging sal wees om ’n sistematiese benadering daar te stel 
om mededingendheidsprestasie te meet en te analiseer en die siklusse of neigings wat uit 
die resultate blyk, moet gerespekteer word. 
 
Mededingendheid in die ekonomiese en landbousektore is die hoekstene van die Nasionale 
Ontwikkelingsplan. 
  
Sovêr dit wêreldmededingendheid aangaan, is Suid-Afrika gelys as ongeveer 50ste uit 120 
lande. As besigheidsvereistes in ag geneem word, doen Suid-Afrika meer dinge reg en is 
daarom 13de in die stelsel gelys. Dit beteken dat bepaalde goed in die stelsel reg gedoen 
word, maar daar is baie meer ruimte vir mededingendheid in Suid-Afrika. 
 
Hy het verklarings van toepassing gemaak op boerderyvlak en gesê dat daar gepoog moet 
word om mededingendheid te meet en toe te pas. 
 
Hy het verduidelik hoe mededingendheid hanteer moet word deur:- 

• die konteks te definieer deur wegbedinging van hulpbronne – mededingendheid, handel, 
idees, dienste wat verkoop word, volhoubare winste en belegging, om die beste 
produksiefaktore mee te bring 

• meting van die waarde van die produk in die land vergeleke met die waarde van die 
internasionale handel en die waarde van alle produkte wat in die land geproduseer word, 
vergeleke met die waarde van produkte wat internasionaal verhandel word 

• Identifisering van die faktore – die waarde van die rand en ander geldeenhede wat in 
waarde daal en waarde toevoeg deur verwerking, verpakking, bottelering, mielies, koring, 
vleissoorte, vrugte, suiker, wyn 

• Identifisering van die faktore wat die mededingendheid beïnvloed  

• Strategiese beplanning – daar is vier hoofbepalers: eerste produksiefaktore, verstaan 
van die mark, ondersteun verwante bedrywe, stewige strategieë – twee faktore wat ook 
die regering en die kansfaktor beïnvloed, naamlik die wisselkoers.  
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Die bevordering van strategieë wat verband hou met besigheidstrategie, struktuur en 
wedywering. Hy het daarop gesinspeel dat handel en groothandel wys wat aan die gebeur is 
en wat kan gebeur en dit met Agribesigheid, ens. vergelyk. Boere moet begin met agendas 
deur alle sake in ag te neem en te bepaal of mense in die waardeketting daarmee saamstem 
of daarvan verskil, wat die probleme is aangaande plekke, die koste van tegnologie, toegang, 
stewige strategie en kansfaktore. 
 
Sy siening is, dat indien boere die uitdaging te bowe kom, lê ’n fantastiese toekoms vir die 
landbou voor, maar dit moet mededingend wees. 
 
Hy het afgesluit deur te sê:- 
a. Die landbousektor is nie ’n unitêre stelsel nie. 
b. Mededingendheidsprestasie moet nie beskou word as ’n vooropgestelde beklemtoning 

van ’n bepaalde bedryf nie. 
c. Strategiese beplanning en drukuitoefeningstrategieë moet op besigheidsintelligensie 

gegrond word. 
d. Alle rolspelers in die waardeketting moet betrokke raak. 
e. Neigings moet gebruik word om deurlopendheid en ook betroubare strategieë mee te 

bring. 
f. Betroubare en deursigtige bedryfsverhoudings moet opgebou word. 
g. Kommunikasie moet op ’n eenvoudige, dog kragtige wyse gedoen word. 
h. Op boerderyvlakaktiwiteite – wees versigtig met langtermynbeleggings in marginale 

mededingende bedrywe. 
i. Oorweging moet geskenk word aan die grootte van die plaas en die skaal. 
j. Drukuitoefeningsaktiviste moet lewendige steun geniet. 

’n Afskrif van die toespraak is aangeheg aan die lêerafskrif  van hierdie verslag.  
 
18. Paneelbespreking 

Rolf Konigkramer, Kranskop boerevereniging, het gevra waar toegang tot die inligting verkry 
kan word. 
Dr. Van Rooyen het geantwoord vanaf V&A statistieke uit landboustatistieke. Hy het gesê die 
handelskaart handel oor die totale ekonomie, nie net oor die landbou en bedryfsintelligensie 
nie. 
 
Mnr. Konigkramer wou weet hoe hy gaan weet waar hy gelys is en indien hy laag gelys is, 
waarom. Prof. Van Rooyen het gesê dat die banke oor sodanige inligting beskik en dat elke 
geval deeglik gemeet sal moet word aan die betrokke inligting om ’n bepaalde antwoord te 
verskaf. 
 
Andy Mason, Bosbou SA, het gevra hoe, volgens mnr. Van Zyl se mening, die verhouding 
tussen die regering en Agri SA gegroei het. Mnr. Van Zyl het geantwoord dat Agri SA regtig 
’n goeie verhouding met die regering het en al is dit moeilik om beleid te beïnvloed, is politiek 
'n X-faktor. Agri SA moet egter verseker dat hulle ’n goeie verhouding met die regering 
handhaaf en hy is seker dit is die geval. 
 
Watter model word aangewend vir kommunale hervorming? Mnr. Van Zyl het gesê dat ’n 
gesamentlike ondernemingsmodel tans oorweeg word. Geeneen van hierdie modelle is egter 
onfeilbaar nie en as dit nie onfeilbaar is nie, is dit tevergeefs. 
 
Die president het mnr. Van Zyl en prof. Van Rooyen bedank vir hulle toesprake en die tyd 
wat hulle daaraan bestee het. 

 
19. Saai die saad om ’n lewendige en getransformeerde boerderylandskap te ontwikkel 

Die president het gesê die tema vir die kongres is Ploeg vir Verandering. 
Welwillendheid en begeerte om aan te hou boer is nodig om die boerderylandskap te 
transformeer. Kwanalu het drie persone gevra om die kongres toe te spreek oor die 
onderwerp saai die saad om ’n lewendige en getransformeerde boerderylandskap te 
ontwikkel. Klein gebaartjies kan ’n verskil maak. 
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• Toespraak deur Roland Henderson 

Mnr. Henderson se toespraak is aangeheg aan die lêerafskrif van hierdie verslag. 
 
Hy het gesê landelik transformeer  is ’n werkwoord wat bedoel is om te verduidelik hoe 
iets hopelik ten goede sal verander. Ten spyte van die miljarde rande wat bestee is om 
grond aan te koop, kon Suid-Afrika nie daarin slaag om armoede te verminder nie. 
 
Hy het aangevoer dat hy die afgelope jaar met die boere en gemeenskappe in die 
Bothaspasomgewing gewerk het. Na ’n moeilike en beproewende begin, is ongeveer 25 
vergaderings gehou waarby alle verteenwoordigers in die gebied waar ’n landelike 
transformasieplan vir die gebied ontwikkel is, betrokke was. Hy het gesê daar moet nog 
baie werk gedoen word, maar ’n 2-ha drupbesproeiingsprojek met geassosieerde 
waterregte sal daargestel word, die skool sal opgegradeer word, ’n opleidingsprogram vir 
vroue sal ontwikkel word, verhoudinge in die vallei het verbeter en die meeste van die 
gemeenskapslede besit elk ’n stukkie grond. 
 
Die rede hiervoor is dat die boere tot die besef gekom het dat hulle gemeenskap só 
kwesbaar geword het dat hulle lewens daardeur bedreig word en dit kan afgeweer word 
deur bloot te gaan sit en met hulle bure in gesprek te tree, sodat die boere en die 
gemeenskapslede hulle eie lot beslis. 
 
Die boere het as bure byeengekom en saamgestem dat hulle moet saamwerk om ’n 
beter, meer stabiele vallei daar te stel. Nadat verskeie vaardighede tot die beskikking 
gestel is, is gemeenskaplike visie deur vertroue bewerkstellig. 
 
Hy het gesê die kommersiële boere het algemene begrip van boerderywetenskap en 
gemeenskappe het oor die algemeen ’n natuurlike aanleg tot onderhandeling wat hulle 
lewens kan verbeter. Hy het voorts gesê landelike transformasie sal nie deur goeie 
voornemens van ministers en amptenare teweeggebring word nie, maar deur mense wat 
in die gebied woon. Elke gebied het vyandige omstandighede beleef en daarom sal hulle 
’n gemeenskaplike visie kan vind wat hulle sal toelaat om ’n normale lewe in ’n 
getransformeerde landskap te leef. 
 

• Ntisikelelo Baleni – Future Farmer 
Mnr.  Baleni het sy storie aan die kongres vertel. Hy het alle boere bedank wat bygedra 
het tot hulle sukses en borge. Hy het gesê dat hy vir drie jaar in Australië gewoon het en 
dat die eerste paar dae baie moeilik vir hom was. Hy het ’n internskap op ’n kommersiële 
melkplaas in Suid-Australië gedoen, waar hy later die regterhand geword het. Hy sou 
graag alle passievolle jongmense wou aanmoedig om te doen wat hy gedoen het. Dit 
was nie vir hom maklik om sy passie om te boer uit te leef nie en hy het nie baie 
aanmoediging van sy familie ontvang om sy droom te bewaarheid nie. 
 
Hy het die kongres meegedeel dat hy tans werksaam is in die Karkloofgebied en dat daar 
heelwat ruimte is vir groeivooruitsigte. Daar is baie probleme wat deur mense op plase 
in die gesig gestaar word en om mense oor te haal tot verandering na meer doeltreffende 
metodes, is moeilik. Hy het egter die respek van mense verdien deur aan hulle die meer 
doeltreffende metodes te wys. Nog ’n probleem is om te werk sonder om bewus te wees 
hoe belangrik die eindresultaat sal wees. Daar is aan hom gevra waarom hy na Suid-
Afrika teruggekeer het en sy antwoord was dat Suid-Afrika bestuurders nodig het en dat 
dit die doel van die stigting sal verydel indien hy sou wegbly. Hy wil Suid-Afrika graag ’n 
beter plek maak. Daar is 19 interns op oorsese plase en 500 interns wat tans op die uitkyk 
is vir werk op plase. Hy het ’n beroep op boere gedoen om hulle deure oop te maak vir 
Future Farmers. 
 
Hy het Angus Buchan aangehaal wat gesê het dat indien jou drome jou nie bang maak 
nie, droom jy nie groot genoeg nie. 

 
• PJ Hassard 
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Mnr. Hassard het gesê 17 Mei 2015 was ’n donker dag in sy gemeenskap omdat diere 
aan die vrek was. Spanning het hoog geloop. Vyf boere is gekies om met die 
gemeenskap te vergader. Die eerste ding wat hulle gedoen het, was om ’n boorgat met 
die hulp van die gemeenskap te sink. Tans kry 100 gesinne water uit die boorgat en meer 
as 1 000 beeste kry op dié manier water. Die volgende ding wat hulle gedoen het, was 
om die sementdam wat ’n ander deel van die gemeenskap van water voorsien, te herstel. 
Daarna het hulle damme begin skoonmaak. Deur dit te doen, is ’n vertrouensverhouding 
opgebou. 

 
In die Zulu-kultuur word geglo die boere het die trane afgedroog deur geld te skenk vir 
die verliese wat gely is. 
 
Uit erkenning vir dit wat die boere gedoen het, is dit met dank deur die gemeenskap 
aanvaar. 
 
Sedertdien is vertroue opgebou en dit het sodanig gegroei dat die boere en die 
gemeenskap nou kan doen wat hulle bestem is om te doen. 
 
Hy het sy dank uitgespreek teenoor Angus Braithwaite, JJ van de Velde en Fountain Hill 
vir voer wat aan hulle geskenk is toe hulle dit dringend nodig gehad het weens die 
droogte. 

 
Die president het al die sprekers vir hulle toesprake bedank. Hy het gesê dit wat die boere 
vermag het, is alles doenbaar. 
 
Die president het die sessie saamgevat en die tema van die kongres bevestig. 
• Waarborg eiendomsbesitreg om belegging te bevorder en benadeling van die armstes 

te voorkom. 
• Bring klaarheid oor grondrestitusie, huurarbeid en grondbenutting in voormalige 

tuislande. 
• Bewerkstellig ’n “dinkskrum” oor arbeidsverhoudinge. Die samevatting van ’n 

maatskaplike eenheid wat balans tussen bekostigbaarheid en menswaardigheid van 
plaaswerkers sal meebring. 

• Die daarstelling van fiskale ondersteuning en gekoördineerde beplanning om 
doeltreffende steun te verleen vir rampverwante verliese. 

• Ontwikkel die sektor om te voldoen aan toepaslike maatstawwe aan die toevoerkant 
(infrastruktuur, markontwikkeling, internasionale markskakels). 

• ’n Duidelike strategie ten opsigte van internasionale handelsvennote gegrond op 
ekonomiese potensiaal en ’n ontwikkelingsplan. 

Hy het gesê ons sal altyd maai wat ons saai, ons sal altyd meer maai as wat ons saai en ons 
sal slegs maai nadat ons gesaai het. 

 
20. Jongboer 2016 

Me. La Marque het aan die kongres verduidelik hoe die kompetisie gevoer word. Sy het gesê 
deelnemers is in nege kategorieë beoordeel. Dit is die agste keer dat die Jongboerkompetisie 
gehou word. Die drie finaliste word op hulle plase beoordeel. Sy het die drie finaliste, in geen 
bepaalde volgorde nie, aan die kongres voorgestel:- 
 

• Craig Carter-Brown van Ixopo 

• Andrew Craig van Underberg 

• Neville Schefermann van Vryheid 
 

Neville Schefermann is die wenner van die Jongboertoekenning. Sertifikate en 
geskenkpakke is aan al die finaliste oorhandig. 

 
Die voorsitter het die deelnemers gelukgewens met hulle toekennings en hulle bedank vir 
hulle pogings en insette in die landbou. 
 

21. Afsluiting  
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Mnr. Buchan het die afgevaardigdes en waarnemers bedank vir hulle teenwoordigheid, 
asook die amptenare van die onderskeie departemente, Kwanalu se personeel vir hulle werk 
en die media en pers vir hulle ondersteuning. Die borge is ook hartlik bedank. 
 
Hy het ’n uitdaging aan boere gerig om die nodige veranderings aan te bring. 
 
Die president het die vergadering met gebed afgesluit. 
 
Hy het die vergadering om 13:22 gesluit verklaar. 

 
20. Middagete 
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