
 
 
Notule van Die Kaapse Jagters en Wildbewaringsvereniging 
se Algemene Jaarvergadering van 24 April 2021 gehou te 
Arniston. 
 
 
 

1. Opening en Verwelkoming 

Om 15h00 op 24 April 2021 is die 37 ste Algemene Jaarvergadering 
van hierdie vereniging amptelik deur die President; Johann Strauss 
geopen. Die Voorsitter; André Duvenhage word gevra om die 
vergadering met ‘n gebed te open. 

Ooreenkomstig die bepalings van ons Grondwet, het kennisgewing 
van die vergadering betyds geskied en is dit behoorlik gekonstitueer.  

2. Erekode  

Die President lees die Credo van Kaapjag aan die vergadering voor. 

3. Ledewelsyn  

Die vergadering neem ‘n oomblik van stilte waar, ter nagedagtenis 
van die lede wat ons ontval het tydens die afgelope jaar.  

4. Presensielys 

‘n Presensielys was beskikbaar vir ondertekening tydens die 
registrasie voor die aanvang van die vergadering en die geleentheid 
word gegee aan diegene teenwoordig om verskonings van lede 
mondelings aan te teken. Die verskonings wat voor die vergadering 
ontvang is, is reeds op die presensielys aangeteken. Die volledige 
presensielys is beskikbaar op aanvraag by die Kaapjag kantoor.  

5. Notule van die vorige vergadering  

Die notule van die 2020 Algemene Jaarvergadering, wat weens die 
Covid-19 pandemie per epos plaasgevind het, word aan die 
vergadering voorgehou. Die notule is saam met die amptelike 
kennisgewing vir die vergadering aan die lede gesirkuleer. Die 
voorstel om doe notule as gelese en korrek te aanvaar, word deur 
Horst Kettner gemaak. Hierdie voorstel word deur Jacques Visser 



gesekondeer. Die notule word onderteken deur beide die Voorsitter 
en Sekretaris en geliaseer. 

6. Bykomende sake  

Geen bykomende sake word aangebied vir byvoeging tot die sakelys 
nie. Die sakelys word gevolglik as gesluit verklaar. 

7. Sake voortspruitend 

Daar was geen sake voortspruitend uit die vorige vergadering nie, 
weens die aard van die formaat, wat per epos afgehandel was.  

8. Voorsittersverslag  

Die Voorsitter; André Duvenhage hou sy verslag aan die 
vergadering voor. Hier volg die verslag: 

Met die samestelling van die 2020 kalender kon niemand voorspel 

hoe die jaar sou uitspeel nie.  Min het ons besef dat daar eintlik ’n 

baie buitengewone jaar op hande was.  Die meeste takke se 

aktiwiteite het net mooi aan die gang gekom toe die jaar ’n 

ongewone wending neem met die uitbreek van COVID-19 en die 

harde inperkings wat gevolg het.  Ja, 27 Maart 2020 was nie net die 

begin van die harde inperkings nie, maar ook die aanbreek van ’n 

tydvak waarbinne niemand ’n voorspelling wou waag nie.  

Wêreldwyd was almal gedompel in onseker tye. 

Die Kaapjag kantoor in Graanendal moes sluit, maar die 

werksaamhede het aangaan.  Die personeel het m.b.v. die 

elektroniese media al hulle werksaamhede vanaf die huis verrig en 

dinge het goed verloop.  Daar moet net in ag geneem word dat 

hierdie verwikkelinge gekom het in ’n tydperk waarbinne die 

vuurwapenamnestie, dit vir persone wat vuurwapens besit het 

waarvan die lisensies reeds verval het, weer kon aansoek doen om 

’n wettige vuurwapenlisensie te bekom. 

In dieselfde tyd het een van die administratiewe dames bedank 

a.g.v. die verplasing van haar eggenoot.  Matt, ons uitvoerende 

beampte het voorgestel dat hy en Mimi, vanweë die onsekerheid wat 

toe op hande was, die werk sal preoritiseer en eers alleen die 

werklas probeer behartig om sodoende die salaris van die derde 

personeellid te spaar. 

Die AJV van 2020 kon inderdaad nie op die normale wyse plaasvind 

nie en onder die leiding van Matt, ons uitvoerende beampte, is daar 

gereël om die kritieke punte wat by die AJV hanteer moes word, 

d.m.v. die elektroniese media te hanteer.  Daar moes o.a. die nuwe 

begroting vir 2021 goedgekeur word sowel as ’n verkiesing van 

ampsdraers plaasvind wie se termyne verstryk het.  Die Grondwet lê 



riglyne neer vir die termyne van ampsdraers van die Dagbestuur.  

Die hantering van die verkiesing het goed verloop en die lede se 

deelname het geloofwaardigheid aan die verkiesing verleen. 

Alle byeenkomste was verbode en daar kon dus geen aktiwiteite by 

Takke aangebied word nie.  Met die eerste moontlikheid om weer ’n 

wettige byeenkoms te reël het die Dagbestuur op 28 Junie 2020 ’n 

strategiese beplanning gehad waar daar saam gedink en beplan is 

om Kaapjag se belange die beste te dien in die tyd en omgewing 

waarin die vereniging homself bevind.  Van die eerste oomblik van 

hierdie byeenkoms af is daar vir mekaar gesê dat so ’n beplanning, 

die volledige bestuur moet insluit en daarom is toe besluit om op 25 

Julie 2020 ’n tweede strategiese beplanning / spanbou geleentheid 

te hou.  Om net ’n paar van die besluite te noem wat daar op die dag 

geneem is: 

• Daar word ’n “Roadshow” beplan om alle takke te besoek; 

• Die verhouding tussen die Kaapjag (die kantoor) en die onderskeie 

Takke moet vernuwe word; 

• RankingU – die stelsel wat ontwerp is om alle skiettellings te laai 

moet implimenteer word; 

• Kaapjag moet in eie hoedanigheid by SAPD aansoek doen om 

Sportskietstatus te kan toeken; 

• Kaapjag se handelsmerk moet versterk word – as deel hiervan sal 

elke tak ’n gratis baniere ontvang wat vertoon kan word by 

skietbyeenkomste; 

• Die bemarking van Kaapjag moet meer gebruik maak van die 

elektroniese media – “facebook”, die webtuiste moet opgradeer 

word, moontlikhede om Youtube vir bemarkingsdoeleindes moet 

ondersoek word 

• Hemde, ens. moet ondersoek word om die eenheid in Kaapjag uit 

te bou; 

 

Daar kan met trots terugvoering gegee word dat die meeste van die 

sake wat by die strategiese sessie ter tafel gelê is wel hanteer is.  

Sommige is reeds afgehandel in die proses terwyl daar van die 

sake is wat totaal en al ander dimensies aangeneem het.  Die een 

so ’n saak is die opgradering van die webtuiste.  Toe daar begin 

werk is aan die webtuiste, het dit baie gou duidelik geword dat daar 

grootter werk gedoen moet word.  Die kantoor het op hierdie 

stadium ’n sestal programme wat gebruik word om die 

werksaamhede van die vereniging te laat vlot.  Die ironie is dat 

hierdie programme nie met mekaar kon “praat” nie en dit dus 

enorme administratiewe duplisering tot gevolg het.  Daar is na 

deeglike beplanning besluit om ’n kundige te kry en die hele opset 

van die kantoor se stelsels te ontleed en met aanbevelings te kom.  



Die uiteinde is dat die Bestuur tot ’n besluit gekom het om die totale 

stelsel te integreer en terseldertyd op te gradeer (“te revamp”). 

Die proses is steeds aan die gang en hopelik sal alles teen die 

einde Augustus in plek wees.  Lede sal dan ’n gerekenariseerde 

stelsel hê waarop hulle nie net alle verslae, skiettellings, vuurwapen 

besonderhede, ens kan kry nie, maar sal selfs aanlyn kan aansoek 

doen om ’n endorsement.  Lidmaatskap sertifikate sal m.b.v. die 

stelsel gedruk kan word vir opbetaalde lede.  Dit is om maar net 

enkele van die funksies te noem.  Voortaan sal selfs die toegewyde 

sportskiet eksamen soos tans in die geval van toegewyde 

jagterseksamen, ook aanlyn gedoen kan word.  Bogenoemde is 

maar enkele punte wat deel is van die nuwe geïntegreede stelsel 

wat hopelik binnekort die eerste toetsfase sal betree.  In die 

toekoms sal fakture vir ledegeld deur die stelsel gehef word en 

betalings sal aanlyn elektroniese gedoen word.  Lede wat nie 

vertroud is met die elektroniese betalingsmetode is nie, hoef nie te 

vrees nie.  Matt het homself daartoe verbind om almal wat enige 

probleme ondervind, te help en die geskiedenis getuig dat hy ’n 

persoon is waarop ’n mens met vrymoedigheid kan vertrou. 

Daar was die afgelope jaar genoeg teleurstellinge ook – 

skietbyeenkomste wat afgestel moes word, die uitstel van die 

intertakskiet by Boesmanland Tak op Calvinia a.g.v. die uitbreking 

van COVID lê seker die varsste in ons geheue.  Ten spyte van al 

hierdie onbekende faktore waarmee voortdurend rekening gehou 

moes word, is dit egter met groot trots dat daar berig kan word dat 

Kaapjag se ledetal oor die afgelope jaar met 30 gegroei het tot ’n 

totaal van 3 572 lede.  Die laaste positiewe groei is in 2018 

aangeteken met ’n lidmaatgetal van 3 681 lede.  As die finansiële 

verslag onder oë geneem word, dan het die lede die bewyse dat 

daar verantwoordelik gewerk is met die vereniging se finansies – 

veral die bestuur van die uitgawes van die vereniging.  Dinge kon so 

totaal anders daarna uitgesien het as dit nie was vir die harde werk 

en toewyding van die leierspan nie.  Takvoorsitter het regtig binne 

die ruimtes wat hulle gehad het, die beste gedoen om aktiwiteite te 

reël en die Uitgebreide Bestuurspan het hulle deel goed gedoen.  ’n 

Mens sou onreg pleeg as die bydrae van die Dagbestuur nie 

spesiaal vermeld word nie – die dinge wat in die enjin-kamer van ’n 

skip gebeur, maak die vaart voorspoedig en veilig! 

9. Finansiële verslag  

Kaapjag se Tesourier; Johannes Saayman het verskoning gemaak 
weens familie verpligtinge en die Uitvoerende Beampte: Matt 
Relihan word versoek om die finansiële verslag te lewer. Die 
geouditeerde state is beskikbaar op aanvraag vanaf die Kaapjag 
kantoor en is saam met die amptelike kennisgewing aan die lede 



gesirkuleer. Die finansiële state word goedgekeur nadat ‘n voorstel 
ontvang is van Kobus van Niekerk dat die state aanvaar word. Barry 
Hattingh het die voorstel gesekondeer. Die voorgestelde begroting 
vir 2021/2022 word voorgehou en goedgekeur. Die nuwe ledegelde 
wat vir die komende jaar sal geld word aanvaar. Die begroting vir 
2021/2022 is beskikbaar op aanvraag vanaf die Kaapjag kantoor. 

10. Algemeen  

Geen verdere besprekings of bykomende sake is aangebied of 
bespreek nie. 

11. Erelede  

Die Uitvoerende Beampte; Matt Relihan het die motivering vir die 
nominasie van Douw Willemse as lewenslange erelid van Kaapjag 
aan die vergadering voorgehou. Die motivering het as volg gelees: 

KANDIDAAT: DOUW JOSEPH WILLEMSE  ID: 550625 5078 082 
(25-3094) 
 
Geagte lede, bestuurslede en lede van die Kaapjag dagbestuur. 
Dit is vir my ‘n groot voorreg om langs hierdie weg, vir Douw 
Willemse aan te beveel vir lewenslange ere lidmaatskap van 
Kaapjag. Douw het op 16 Maart 2005 lid geraak van Kaapjag en het 
sy lidmaatskap die afgelope sestien jaar ononderbroke instand 
gehou. Douw het gedurende 2007 betrokke geraak by die bestuur 
van Overberg Tak en dien die afgelope 14 jaar ononderbroke as 
sekretaris van die tak. Min lede kan daarmee spog! 
 
Douw het in hierdie tyd gedien saam met verskeie Tak-Voorsitters, 
wat wyle John Albertyn, George Traut, Piet-Steyn Marais en tans 
Nico Loubser insluit. Douw se volgehoue lidmaatskap en diens aan 
Overberg Tak getuig van ‘n onwrikbare lojaliteit aan sy mede-lede en 
Kaappjag in besonder. Dit is hierdie eienskap van Douw, wat juis 
hom die dienende individu maak wat hy is. Sy bydrae aan sy tak en 
die gemeenskap van Bredasdorp getuig daarvan. Douw is by uitstek 
‘n man wat die waarde van spanwerk hoog ag. Wanneer ‘n mens 
hom vir iets bedank, sal hy altyd sê, “dis die span wat die eer 
verdien”! Geen wonder dat hy al genomineer was vir Lid van die 
Jaar by Kaapjag nie! 
 
Ek ken vir Douw al lank, selfs voordat ek by Kaapjag betrokke 
geraak het. Ek het hom destyds ontmoet toe ek ‘n winkel op 
Malmesbury gehad het en sy sister vir ons gewerk het. Dieselfde 
eienskappe wat Douw openbaar, het ek ook by sy sister ervaar. 
Hulle is mense wie se hande vir niks verkeerd staan nie. Hulle is 
nooit buierig soos ek nie – altyd opgeruimd en bereid om te help 
waar hulp benodig word. Hy is ‘n man wat gesteld is op akkuraatheid 
– so het hy al telkemale my reg gehelp met foute wanneer ek vir 
Overberg Tak komminukasie uitstuur – dit doen hy altyd op ‘n wyse 



wat nie aanstoot gee nie. Alles eienskappe wat ‘n goeie sekretaris 
maak! Douw is opreg nederig en erkentlik en saam met sy ‘op-en-
wakker’-geaardheid, is hy beslis ‘n reuse aanwins vir Overberg Tak 
en die breër Kaapjag. Hy is vir my persoonlik, ‘n waardige voorbeeld 
om na te streef! 
 
Ek hoop dat u my voorstel sal ondersteun in my poging om hierdie 
man se noemenswaardige bydrae tot hierdie tak en vereniging te 
erken. 
 
Die nominasie word algemeen aanvaar en goedgekeur. 
 

12. Verkiesing van nuwe bestuur  

Die volgende bestuurslede word onbestrede herverkies tot hul 
onderskeie ampte: 

DAGBESTUUR: 

President:     Johann Strauss   
Voorsitter:     André Duvenhage  
Onder-Voorsitter:    Francois Rossouw 
Tesourier:     Johannes Saayman 
Sekretaris:     Nelius Oosthuizen  
Addisionale lid:     Horst Kettner  
Addisionele lid:     Ludy Starke  

 
 

Die volgende portefeulje verteenwoordigers word onbestrede 
herverkies: 

  
SPORTSKIETKOMITEE:       

 

Sameroeper:    Ludy Starke 
Komiteerlid:                  Jacques Buckle 
Komiteelid    Loutjie Hanekom 
Komiteelid    Francois Rossouw 

 
 

ANDER PORTEFEULJES: 
 

Bewaring & Probleemdiere:  Gideon van Niekerk 
Bewaring & Probleemdiere: Hannes van Schalkwyk 
Redakteur Bontebok Tydskrif:   Francois Rossouw 
SAPD Skakeling:         Ed Booth 
 
Die President; Johann Strauss wens die herverkose lede baie geluk 
met hul ampte en wens hulle baie sterkte toe met hul taak om die 
vereniging en lede te dien. 

 
 



 

13. Bedanking en Afsluiting  
 

Die President; Johann Strauss bedank al die lede vir hul 
teenwoordigheid en spreek die wens uit dat almal die verdere 
verrigting sal geniet. Die dinee volg hierna en ons sal toegespreek 
word deur Jokl le Roux. 
 
Die vergadering verdaag. 
 
 
     ooOoo 
 
 
 
Notule goedgekeur deur die ondergetekendes op 23 April 2022. 
 
 
 
 
 
.................................................  ............................................... 
Voorsitter: André Duvenhage  Sekretaris: Nelius Oosthuizen 

 
 

 


