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VERSLAG VAN KWANALU SE KONGRES 
GEHOU OP DONDERDAG 19 SEPTEMBER 2019 

BY DIE ROYAL SKOU, PIETERMARITZBURG 
 

21ste Jaarkongres 
KONGRESTEMA  

Bevorder landbou vir vandag en  
vir ons toekomstige generasies 

'n Bemagtigende omgewing moet geskep word om die waardeketting te ontwikkel met 
behulp van beleid en regulatoriese en institusionele ondersteuning deur die openbare 

sektor. Groter betrokkenheid van die privaatsektor by die landbou en die ontwikkeling en 
verbetering van die landbouwaardeketting deur vennootskappe, sal ’n einde maak aan die 

inherente incognito-diktaat dat boere alleen vir grondhervorming verantwoordelik is. 
 
 

1. Registrasie 
 
2. Verwelkoming  

Die president, mnr. Andy Buchan, het die vergadering tot orde geroep en die adjunkvoorsitter, mnr. 
Peter-John Hassard, gevra om die verrigtinge te open. Mnr. Hassard het die volgende persone en 
verteenwoordigers van instellings verwelkom: voormalige presidente, me. Bongi Sithole-Moloi 
KwaZulu-Natal se LUR vir Landbou en Landelike Ontwikkeling en die ministeriële hoof, mnr. 
Nzimande, Jongboerfinaliste en mnr. Graham Smith, wat Toyota SA (Pty) Ltd. as borg verteenwoordig 
het, studente en personeel van opvoedkundige instellings, regeringsbeamptes, die SAPD, Agri SA se 
adjunk uitvoerende direkteur, Christo van der Rheede en die voorsitter van die NLU-trust, mnr. Andries 
Geyser. Dank is uitgespreek teenoor die verteenwoordigers van borge; Land Bank, Absa, AgriSeta, 
Santam, JSE, Pannar, Nedbank, Royal Skou, Genesis, Stats SA, Stihl en Old Mutual vir die bydrae 
wat hulle tot ons kongres gelewer het. 
 
‘n Spesiale verwelkoming is gerig aan al Kwanalu se afgevaardigdes en lede wat die kongres 
bygewoon het.  
 
Verskonings is in die bywoningsregister aangeteken. 
 

3. Opening 
Die voorsitter het mnr. Robin Barnsley versoek om ‘n boodskap van inspirasie en bemoediging aan 
die kongres voor te hou. 
 

4. Mosies 
 Die voorsitter het die kongres versoek om ‘n 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 2018. 

 
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 ‘n kworum gevorm en die kongres is 
behoorlik gekonstitueer 
 

6. Hoofspreker: Hoofregter van Suid-Afrika Mogoeng Mogoeng 
Hoofregter Mogoeng Mogoeng het sy dank uitgespreek dat boere gedink het dat hy ‘n betekenisvolle 
bydrae tot die kongres kon maak. Hy het bygevoeg dat hy dit as ‘n groot eer beskou, veral weens die 
belangrike rol wat boere en die landbou in hierdie land en oor die wêreld heen te speel het. 

 
Die kos wat ons eet, die klere wat ons dra en die meubels in ons huise, sal nie moontlik wees sonder 
die landbou en sonder ons boere nie. Die hoofregter het gesê as dit nie vir mense was wat die landbou 
as ‘n roeping, ‘n loopbaan, gekies het nie, sou daar geen bestaansreg vir die mensdom gewees het 
nie. 

 
Die hoofregter het boere en organisasies aangemoedig om te begin met ‘n betekenisvolle 
bewusmakingsveldtog om hulleself en die nasie te help om te besef watter belangrike rol boere in 
Suid-Afrika speel. 
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Die hoofregter het gesê hy het agtergekom dat een van die groot probleme is dat die landbou nie so 
verenig is as wat dit behoort te wees nie. Hy was geskok om te sien hoe krities die verskillende 
landbousektore teenoor mekaar staan. 

 
Hy het gemaan dat dit tyd is om ons verskille opsy te skuif, veral in die lig van die ekonomiese 
uitdagings wat Suid-Afrika in die gesig staar. Enige redelik moontlike optrede is nodig om al die 
vertakkings in die landbousektor te verenig om as ‘n georganiseerde, baie magtige stem vir die 
landbou te praat. 

 
Volgens hoofregter Mogoeng Mogoeng kan verskille uit die weg geruim word as almal saam uit een 
mond vir die landbou praat om aan die nasie te verduidelik waarvoor die landbou staan, wat gedoen 
word en watter uitdagings in die gesig gestaar word. Hy het gesê ons is een nasie in Suid-Afrika. Een 
familie. Ons moet saamstaan teen misdaad, in watter vorm dit ookal voorkom. 

 
Hy het boere aangemoedig om te praat oor hulle uitdagings en om dit aan te spreek, ongeag hoe 
sensitief dit ookal mag wees. Probleme wat vandag opsy geskuif word, sal môre en oor tien jaar nog 
kopsere wees. Daarom moet probleme doeltreffend opgelos word en uitdagings moet by die naam 
genoem word. Dit maak nie saak hoe onbeduidend sakende rakende die grondkwessie, misdaad, die 
ekonomie of wat anders ookal, mag wees of mag blyk te wees nie, boere sal altyd onderling ‘n 
oplossing bewerkstellig. Saam kan ons oplossings vind. Geen probleem is te groot vir die menslike 
vermoë om te bowe te kom nie. ‘n Boer maak altyd ‘n plan, soos die spreekwoord sê. 

 
Hy het boere gemaan om hulself as boere, as individuele boere, as klein groepies boere, nooit as 
slagoffers of moontlike slagoffers te sien nie. Hy het die afgevaardigdes by die kongres aangemoedig 
om werk te maak daarvan om hulleself altyd af te vra “hoe ons/julle die probleme op so ‘n wyse kan 
oplos dat dit nie ons ekonomie of ons land skade berokken nie.” 

 
Boere in die geheel en selfs Suid-Afrikaners wat nie boerdery as beroep beoefen nie, moet nooit dreig 
om hierdie land te verlaat nie. Dit het ‘n baie gevaarlike en negatiewe uitwerking. Aan diegene wat sê 
wit Suid-Afrikaners is nie ware Suid-Afrikaners nie, behoort ons te sê “ek het nêrens anders om heen 
te gaan nie. Ek hoort hier.” Die voorwoord tot die Grondwet sê Suid-Afrika behoort aan almal wat 
daarin woon. Verenig in ons uiteenlopendheid. Die hoofregter het ‘n beroep op afgevaardigdes gedoen 
om maniere te probeer vind om die verdeeldheid van die verlede reg te maak en om die persepsies 
of wanpersepsies oor die landbousektor aan te spreek. Hy het dit gestel dat Afrika ‘n vrugbare 
kontinent is en terwyl dit die geval is, beskik Suid-Afrika oor die kundigheid om ‘n verskil te maak. 

 
Hy het kongreslede aangemoedig om verby velkeur te kyk, die uitdagings van die verlede te vergeet 
en dit slegs te onthou ter herinnering aan wat ons nog te doen staan, hoe dit gedoen kan word, hoe 
die landbousektor meer inklusief gemaak kan word en hoe die grondkwessie opgelos kan word. Sy 
mening is dat solank ons ‘n vredeliewende manier kan vind om probleme op te los, enige oplossings 
vir ons probleme nie slegs bereik moet word om mense tevrede te stel nie. 

 
Hy het aan afgevaardigdes gevra om aan hulleself voor te stel dat Suid-Afrikaanse boere hardnekkig 
aandring op die behoud van die landbousektor in Suid-Afrika, om so te verseker dat alle instellings, 
insluitend die opvoedkundige instellings wat met die landbousektor verband hou, tot op die regte vlak 
ontwikkel word. Dat hulle weier om gemarginaliseer te word, ongeag die uitdagings wat dit bied en 
daarop aandring om geheel en al deel te wees van die oplossings vir die ernstige probleme waarmee 
ons te kampe het, en afgesluit deur te sê, dan sal die landbou en die boere van Suid-Afrika bly 
voortbestaan. 

 
Die voorsitter het die hoofregter bedank vir sy bemoedigende toespraak en afgevaardigdes genooi 
om vrae te stel of opmerkings te maak. 
 
‘n Aantal afgevaardigdes het onder andere vrae met die volgende strekking gevra en opmerkings 
gemaak:  

• Die outonomie van munisipaliteite en hulle gebrek aan dienslewering en verantwoordbaarheid 

• Is onteiening sonder vergoeding “billik en regverdig?” 

• Partypolitiek wat mense weerhou van bystand / dienste en regeringsamptenare wat slegs 
bystand verleen afhangende van lidmaatskap van bepaalde partye 

 
Die hoofregter het gereageer deur onder andere te sê:  

• Terwyl munisipaliteite bestaan, is hulle nog onderworpe aan hoër gesag, te wete die President 
op die hoogste vlak. Daar is verskillende magsvlakke, maar dit berus by die President om toe 
te sien dat mense wat in diens geneem word, mense wat regeer, die vermoë het om te voldoen 
aan die verantwoordelikhede wat daarmee saamgaan. Almal is ondergeskik aan die reg. Sou 
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ons gapings in wetgewing raaksien, is dit ons plig om daarteen kapsie te maak en dit te laat 
regstel. 

• Onteiening is ‘n baie ingewikkelde situasie en om ‘n oplossing daarvoor te vind, word deeglike 
oorweging deur almal vereis. Ons kan begin deur te besef dat ons een nasie is, ‘n nasie met 
baie probleme, waarvan die grondkwessie maar een is. As dit nie opgelos word op ‘n manier 
wat grondeienaars aan die een kant en diegene wat grond in die verlede ontneem is aan die 
ander kant tevrede stel nie, sal daar geen bevredigende einde wees nie. Die geskiedenis het 
bewys dat mense bereid is om tot die dood oor grond te baklei. Ons is dit aan ons nageslagte 
verskuldig om ‘n oplossing te vind. Daar moet gevra word watter foute is gemaak met die 
herbesetting van grond, watter uitwerking het dit op die ekonomie gehad en hoe moet hierdie 
uiters belangrike kwessie anders hanteer word en waar moet dit anders hanteer word? Dit is 
slegs enkele van die baie vrae wat gevra moet word. ‘n Oplossing moet egter uiteindelik 
gevind word.  

• Indien u nie sukses op plaaslike vlak behaal nie, rig ‘n versoek tot die kantoor van die 
President. Doen u bes waar u ookal is. Moet nooit dink u is te klein om ‘n verskil te maak nie. 
Beïnvloed diegene rondom u op ‘n positiewe wyse. Moet nooit ‘n negatiewe houding teenoor 
enige iemand inneem nie. Moenie bekommerd wees oor diegene wat nie sukses behaal nie, 
dit is slegs ‘n kwessie van tyd en dan is hulle nie meer daar nie. Bly positief en hou aan om 
betrokke te bly en oplossings na te jaag. 

 
Die voorsitter het hoofregter Mogoeng Mogoeng bedank dat hy tyd ingeruim het om die boodskap aan 
die kongres te lewer. 

 
7. Toekennings 

Jongboer 2019 
Me. Sandy La Marque het verduidelik hoe die kompetisie werk. Sy het gesê met die ondersteuning 
van Toyota SA, is die kompetisie reeds elf jaar aan die gang. Die reëls vir deelname aan die kompetisie 
is uiteengesit en sy het Toyota SA bedank vir hulle borgskap. Die finaliste is in geen bepaalde volgorde 
nie, aan die kongres voorgestel: James Hoatson, Vaughan Gilson, Andrew Stiebel en Simon 
D’Aubrey. 
      
Simon D’Aubrey is as die wenner van Jongboer 2019 aangewys. Die president en mnr. Graham Smith 
van Toyota SA het sertifikate aan hom en die naaswenners oorhandig. 

 
8. Donasie 

Die Pongola Suikerboere en rugbyspelers het ‘n tjek aan Agri SA se Droogtefonds oorhandig om 
bystand te verleen met die droogte in Suid-Afrika en verligting te bring. 
 

9. Presidentsrede 
Die voorsitter het die stoel aan die adjunkvoorsitter, mnr. Phineas Gumede oorhandig en gereed 
gemaak om sy toespraak te lewer. Hy het sy presidentsrede aan die kongres voorgelê, waarvan ‘n 
afskrif aan die lêerafskrif van hierdie verslag geheg is. 
 
Die adjunkvoorsitter, Phineas Gumede, het die president vir sy toespraak bedank. 
 
Hy het voorgestel dat die presidentsrede aanvaar word. Die voorstel is gesekondeer en aanvaar. 

 
10. KwaZulu Natal se LUR vir Landbou en Landelike Ontwikkeling, me. Bongi Sithole-Moloi 

Die voorsitter het die agbare me. Sithole-Moloi verwelkom en haar genooi om ‘n groeteboodskap oor 
te dra. 

  
Sy het gesê as verteenwoordiger van Landbou en Landelike Ontwikkeling is dit vir haar ‘n eer en ‘n 
voorreg om die kongres by te woon. 

  
Sy het beklemtoon dat die Departement van Landbou en Landelike Ontwikkeling en die onderskeie 
rolspelers mekaar nodig het en ‘n goeie werksverhouding behoort te hê. Sy het toegegee dat daar nie 
altyd oor alles saamgestem sal word nie, maar dat die kommunikasielyne oop is. Die LUR het bevestig 
dat haar deur oopstaan vir boere aangesien sy ‘n duidelike beeld en goeie begrip moet hê wanneer 
sy haar siening oor die department in werking moet stel. 

 
Die LUR het plegtig beloof dat afgevaardigdes na die kongres en veral Kwanalu, altyd verseker kan 
wees van die Departement van Landbou en Landelike Ontwikkeling se ondersteuning. Sy wil graag 
hê dat haar department en Kwanalu sal saamwerk om van die uitdagings wat in die gesig gestaar 
word, uit die weg te ruim. 
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Me. Sithole-Moloi het toegegee dat die Departement van Landbou en Landelike Ontwikkeling 
kommersiële boere nie altyd genoegsaam ondersteun het nie, maar sy is bereid om gesprek te voer 
oor maniere om ‘n oplossing te vind. Sy het die hoop uitgespreek dat die werksverhouding sal verbeter 
en van krag tot krag sal gaan. 
 

11. Professor Danie Brand 
Die daarstelling van ‘n bemagtigende omgewing deur beleid, regulatoriese en institusionele 
sekerheid, veral in die konteks van die Grondwet, artikel 25, onteiening sonder vergoeding en 
grondhervorming. 
Die toespraak word aangeheg aan die lêerafskrif van die verslag en kan op Kwanalu se webblad 
gelees word. 
 

12. Dr Kathy Hurly 
Groter betrokkenheid van die privaatsektor by landbou, om die landbouwaardeketting vandag 
en in toekomsgenerasies deur vennootskappe te ontwikkel en te verbeter . 
Die toespraak word aangeheg aan die lêerafskrif van die verslag en kan op Kwanalu se webblad 
gelees word. 
 
Dr. Hurly het gesê ons moet ‘n dapper leierskapstyl aanneem, wat net die beste in die menslike psige 
sal uitbring en ons samelewing sal hervorm. Leiers wat vrygewig, skeppend en goed is, nie brutaal, 
mededingend en selfdienend nie. Sy het gesê ons het vertroue nodig, dat die organisasies waaraan 
ons behoort die groot probleme wat in Suid-Afrika bestaan, moet aanspreek en stabiliteit in ons 
deurmekaar wêreld moet meebring. 
 
Sy het gesê ons moet saamwerk om te verseker dat ons bydraes nie herhaal word en mekaar 
oorvleuel nie. Om te verseker dat ons nasionale regering doen wat dit behoort te doen en dat ons 
strukture self-organiserend is om ons in staat te stel om vas te stel presies waar ons probleme lê en 
hoe om dit op te los. Transformasie kan nie vanself gebeur sonder ons betrokkenheid nie. Dr Hurly 
het gesê die belangrikste persoon in transformasie is onsself, ons moet maatskaplike binding ervaar. 
Ons moet vooruit daarvoor betaal deur projekte daar te stel waarby ons gemeenskappe sal baat vind. 
 
Sy is van mening dat indien boere nie by ons plaaslike strukture ingesluit word nie, is al die werk wat 
die kommoditeite en georganiseerde landbou doen, van geen waarde nie. Ons moet toesien dat ons 
in staat is om boere op ‘n betekenisvolle en volhoubare manier te betrek. Ons moet ywerig en hard 
werk in ons plaaslike gemeenskap.  
 
Sy het plaaslike verenigings aangemoedig om maniere te vind om alle boere te laat saamwerk. Dit 
moet gaan oor gedeelde waardes, dit moet outentiek, empaties, eenvoudig en respekvol wees. Ons 
het gedeelde beginsels, deursigtigheid, verantwoordbaarheid en veral inklusiewe agendas nodig. Ons 
moet praat oor dit wat ons verenig en nie oor dit wat ons verdeel nie. 
 
Ons moet landbouvegters word wat werk vir dit wat die beste is vir almal. 
 

13. Dr Requier Wait 
Die noodsaaklikheid van ‘n bemagtigende omgewing wat daargestel word vir die ontwikkeling 
van die waardeketting deur beleid, regulatoriese en institusionele ondersteuning deur die 
openbare sektor vandag en in toekomsgenerasies. 
Die toespraak word aangeheg aan die lêerafskrif van die verslag en kan op Kwanalu se webblad 
gelees word. 
 
Dr Requier Wait het gesê ons moet ‘n bemagtigende omgewing daarstel, nie slegs vir die ekonomie 
nie, maar ook vir georganiseerde landbou. Deur middel van ‘n bemagtigende omgewing, sal ons 
beleggings lok. 
 
Hy het gesê die gehalte van regeringsinstellings en -strukture het ‘n groot uitwerking op die 
bemagtiging van die omgewing, waarvan die implementering van beleidsdokumente die sleutelfaktor 
is. 
 
Aldus dr. Wait is daar baie faktore wat ‘n rol speel in die daarstelling van ‘n bemagtigende omgewing, 
van misdaad tot korrupsie, lae stagnerende ekonomiese groei, ens.  
‘n Bemagtigende omgewing in die waardeketting sluit in: 

• Beleidsekerheid  

• Grondhervormingskwessie 

• Veiligheid & sekuriteit 

• Waterhulpbronne 

• Belegging in landbounavorsing ter 
ondersteuning van die bedryf 

• Droogte 
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• Onderhoud van infrastruktuur – paaie, 
elektrisiteit, 

• Uitvoere 

• Gebrek aan vermoë of vaardighede in 
arbeidsvaardighede 

• Ontwikkeling 

• Finansiering om opkomende boere te help 
 

 
Hy het gesê georganiseerde landbou ontvang beperkte regeringsteun en sal graag meer steun wil hê 
op die gebied van droogterampe, bekostigbare landbouversekering (soos in die vorm van ‘n 
gesubsideerde premie, dekking vir bybetalings), kredietregulasies, ens. 
 
Dr Wait het gesê die beleidsdokument oor ekonomie doen potensiële optrede aan die hand om 
regstellende en/of ondersteunende steun te bewerkstellig om ‘n bemagtigende omgewing daar te stel 
met uiteindelike volhoubare ekonomiese groei. Volgens hom het ons makro-ekonomiese stabiliteit 
nodig om ‘n bemagtigende omgewing te skep, sonder ondersteuning deur die privaatsektor. Hy het 
die noodsaak vir die regering om ons opvoedingsuitkomste te bevorder en belangrike 
vaardigheidsbehoeftes aan te spreek, beklemtoon. 
 
Die goeie nuus is dat die landbou altyd ter sprake is in praatjies oor die toekoms in Suid-Afrika, oor 
hoe dit besig is om ons ekonomiese welstand te verbeter. Volgens hom presteer die landbou steeds 
goed, ten spyte van al bogenoemde uitdagings en daar sal nog altyd ‘n mark vir die landbou in die 
toekoms wees. 
 

14. Bespreking deur afgevaardigdes 
‘n Interaktiewe sessie tussen afgevaardigdes en sprekers oor ‘n wye spektrum onderwerpe, het 
plaasgevind. Die volgende vrae is gevra en opmerkings is onder andere gemaak:  

• Daar is gemeld dat onteiening nie noodwendig die beste hulpmiddel is om ten opsigte van 
grondhervorming te gebruik nie. Die vraag: wat sal die beste hulpmiddel wees om ten opsigte 
van grondhervorming te gebruik? is pertinent gevra.  

• Wat is die banke se posisie en wat is hulle planne om kliënte te help om batesekuriteit te 
verseker, ens.?  

• Dit wil voorkom asof geen bemagtigende omgewing in Suid-Afrika tot stand gebring word nie. 
Hoe moet ons dit hanteer? 

• Word daar enige pogings deur die regering aangewend om ‘n presiese historiese stand van 
grondbesit daar te stel wat aanvaarding deur almal sal moontlik maak?  

• Is die debat slegs van toepassing op grond of op alle bateklasse?  

• Gedurende die afgelope jaar is transformasie en landelike ontwikkeling ervaar. Kwanalu doen 
wat hulle sê deur vreeslose en moedige leierskap. Ons moet verenig staan in ons 
gemeenskaplike doelwitte en die saak waarvoor ons staan, naamlik die landbou. 
 

Die sprekers, professor Brand, dr. Wait en dr. Hurly het antwoorde op bogenoemde vrae en 
opmerkings verskaf;  

• Daar is daarop gewys dat daar ‘n groot hoeveelheid grond in staatsbesit is wat nie benut word 
nie. Landbougrond word altyd op die ope mark te koop aangebied en dit is geen struikelblok 
in die weg van grondhervorming nie. Van die opsies om staatsgrond te herverdeel, sal die 
spanning verlig. 

• Dit was interessant om te merk dat die banke se siening oor die wysiging van die grondwet, 
nie byval gevind het nie. Die banke se benadering is nie ‘n aanval op private grondbesit nie, 
hulle moet ook aandag skenk aan ander grondregte as grondbesit wat die basis van 
grondwaarde kan vorm. 

• Die daarstelling van ‘n bemagtigende omgewing is sekerlik kompleks. Tans is daar ‘n groot 
aantal uiteenlopende belangegroepe wat in verskillende rigtings beweeg. Daar is sterk 
politieke sienings en suiwer ekonomiese uitsprake wat baie teenstydig is en wat die 
geleenthede en die fokus vertroebel. Dit is duidelik dat moeilike besluite gemaak moet word 
om toekomstige sukses te verseker en die land vorentoe te laat beweeg. 

• Om te steel beteken om iets op ‘n oneerlike wyse te bekom. Die waarheid is dat grond openlik 
en in baie gevalle met geweld geneem is. Ons verhaal het ‘n geskiedenis van verowering, 
veral waar grond ter sprake is. Dit is egter belangrik dat elke geval op meriete behandel moet 
word. As ‘n land sal ons wysheid nodig hê om ‘n oplossing te verkry. 

• Daar is daarop gewys dat die huidige debat nie op alle bateklasse van toepassing is nie, maar 
slegs op grond. 

• Kwanalu is duidelik progressief in sy optrede en bewaar ‘n gesonde balans tussen die 
beskerming van sy lede en die soeke na ‘n allesomvattende oplossing vir die probleme wat 
ervaar word.  
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15. Jaarverslag 2018/2019 
Me. Sandy La Marque het die kongres toegespreek en van die sake wat gedurende die jaar aandag 
geniet het, uitgelig.  
‘n Afskrif van die toespraak word aan die lêerafskrif van hierdie verslag geheg. 
 

16. Finansiële State jaar eindigende 30 June 2019 
Die president het me. La Marque versoek om die finansiële state aan die vergadering voor te lê. 
Afskrifte van die geouditeerde finansiële state is aan die afgevaardigdes versprei. Me. La Marque het 
gesê Kwanalu voldoen aan alle vereistes en dat gesonde rekeningkundige praktyke gevolg word. Sy 
het die geouditeerde finansiële state aan die vergadering voorgelê. Die ouditeure en die Raad het 
hulle tevredenheid met Kwanalu se finansiële stand uitgespreek. Daar is bevestig dat die Raad, soos 
behoorlik gemagtig, die geouditeerde finansiële state goedgekeur en onderteken het.  
 

17. Jaarlikse ledegeld & begrotingsvoorstel 
Me. Sandy La Marque het die voorgestelde Inkomste en Uitgawe vir die jaar eindigende 2020/2021 
voorgelê. Sy het die kongres ingelig dat, ingevolge Kwanalu se grondwet, die raad van direkteure die 
ledegeld vir die jaar 2020/2021 vasgestel het. Die ledegeld het met slegs 6.7% gestyg terwyl die 
ledegeld in die betrokke kategorieë soos volg vasgestel is:  
 
1 Julie 2020 tot 30 Junie 2021 BTW uitgesluit: 

Hooflid 
 

R3 796.70 indien betaal teen 30/9/2020 
Of R3 996.52 indien daarna betaal 

Nuwe hooflid – Jongboer <30 / Hooflid >70, Landelike 
grondeienaar / Naweek of Leefstyl / AgriToerisme (bv. 
B&O) 

R1 898.35 indien betaal teen 30/9/2020 
Of R1 998.26 indien daarna betaal 
 

Voorheen benadeelde boere R547.83 

 
 
19. Aanvaarding 

Mnr. Bobby Hoole het die kongres toegespreek. Hy het lede aangespoor om verenig en toegewyd te 
bly. Hy het gesê deur lid van die raad te wees, het aan hom eerstehandse kennis besorg van die groot 
hoeveelheid werk wat gedoen word en die omvattende reeks probleme wat op ‘n professionele en 
toegewyde manier namens boere hanteer word. Die bestuur en fidusiêre verantwoordelikheid van 
Kwanalu word steeds nagekom. Hy het voorgestel dat die finansiële state, die begroting en die 
jaarverslag soos dit aan afgevaardigdes versprei is, aanvaar word.  
 
Die finansiële state, die begroting en die jaarverslag is gesekondeer en eenparig AANVAAR. 

 
18. President se afsluiting 

Mnr. Andy Buchan het die algemene boodskap wat deurgaans by die kongres versprei is, beklemtoon. 
Dit is ‘n boodskap van eenheid, kollektiewe optrede en die geleentheid om oplossings te weeg te bring. 
 
Hy het beklemtoon dat Kwanalu die grondwetlike regte van sy lede sal beskerm. 

 
Hy het gesê terwyl sy lede se regte beskerm word, maniere om hulpbronne te ontsluit deur middel van 
oplossings en voornemens gesien kan word as deel van ‘n groter span om Suid-Afrika te maak werk. 
 
Mnr. Buchan het gesê ‘n sterk en helderdenkende leierskap is nodig om eenheid te bewerkstellig. Hy 
het ‘n beroep op afgevaardigdes gedoen om nie die kollektiewe waarde wat eenheid as ‘n sektor te 
weeg kan bring, te onderskat nie. Hy het afgevaardigdes aangemoedig om steeds ‘n sleutelrol te speel 
in die vorming van die landbou en om mekaar te ondersteun. 

 
19. Afsluiting 

Me. Sandy La Marque het die raadslede vir 2019/2020aangekondig: - 

• Mnre. Andy Buchan, Phineas Gumede, Peter-John Hassard, Bobby Hoole, Colin Wellbeloved,  
dr. Kathy Hurly en me. Lindiwe Madonsela 

 
Die president het al die sprekers bedank vir hulle deelname en gedagteprikkelende insette. Hy het sy 
dank uitgespreek teenoor afgevaardigdes en waarnemers vir hulle teenwoordigheid, beamptes van 
die onderskeie departemente, Kwanalu se personeel vir hulle werk en die media vir hulle 
ondersteuning. Ook die borge is bedank. 
 
Mnr.Buchan het die kongres met gebed afgesluit. 
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Die kongres is om 14:15 gesluit verklaar. 
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