
Hoe lyk SAWA se struktuur? 

 

Die baanbrekers en stigters van SAWA het hul huiswerk deeglik gedoen en ŉ grondwet 
daar gestel wat: (1) sorg dat SAWA deur sy lede bestuur word; en (2) toesien dat hierdie 
proses ordelik geskied. 

 

Die hoogste gesag in SAWA is die Kongres.  Die Kongres vergader eenkeer per jaar en 

bestaan uit twee verteenwoordigers uit elke streek, die vyf Nasionale Dagbestuurslede, die 
Gebiedsvoorsitters, die President en SAWA se Administratiewe Beampte.  Die Nasionale 
Voorsitter is die voorsitter van die Kongres. 

 

Lede het direk inspraak op die Kongres deurdat elke streek twee afgevaardigdes moet 
stuur.  Hierdie afgevaardigdes word deur die streke self aangewys en moet die boodskap 
of vrae van daardie streek se lede op die Kongres hanteer.  Elke streek het dus ook twee 
stemme op die Kongres. 

 

Die Kongres bepaal beleid, wysig die Grondwet, keur Dagbestuur en NUB se optredes 
goed of af en kies die Nasionale Dagbestuur en President vir die volgende jaar.  (Terloops, 
die President is nie 'n lid van Nasionale Dagbestuur nie) Kortliks, die Kongres evalueer die 
jaar wat verby is, dui die rigting aan vir die jaar wat voorlê en kies die nasionale 
ampsdraers. 

 

Gedurende die jaar, tussen kongresse, is daar 'n ander nasionale bestuursliggaam wat 
nougeset toesien dat SAWA se belange die hoogste prioriteit geniet: 

Nasionale Uitvoerende Bestuur (NUB).  NUB bestaan uit Nasionale Dagbestuur, alle 

Gebiedsvoorsitters, die President en die Administratiewe Beampte, dus feitlik almal wat 
die Kongres bywoon, net die streke se afgevaardigdes is nie teenwoordig nie.  NUB 
vergader kwartaalliks onder voorsitterskap van die Nasionale Voorsitter en sien toe dat die 
rigting wat deur die Kongres aangedui is, gevolg word.  Maar al is hulle nie teenwoordig 
nie, het die streke nog steeds direkte inspraak deur middel van die Gebiedsvoorsitters.  
Probleme wat streke mag ondervind, of vrae wat hulle beantwoord wil hê, word deur die 
Gebiedsvoorsitters hanteer.   

 

Nasionale Dagbestuur, onder voorsitterskap van die Nasionale Voorsitter, hanteer SAWA 
se dag tot dag sake en bestaan uit die Nasionale Voorsitter, die Nasionale 
Ondervoorsitter, die Nasionale Sekretaris, die Nasionale Penningmeester en die 
Nasionale Skakelbeampte.  Die Admin Beampte woon ook hierdie vergaderings by.  
Dagbestuur vergader ongeveer tien keer per jaar, sonder om NUB-vergaderings by te tel.  
Behalwe die portfeuljes waarvoor hulle verantwoordelik is, het elke Dagbestuurslid ook 'n 
aantal gebiede waarvan hy die voog is.  Ten einde te verhoed dat lede van Dagbestuur 
eenkant in ivoortorings sit en kontak met die organisasie verloor, besoek elke 
Dagbestuurslid sy gebiede gereeld.   

 

SAWA is landswyd in gebiede verdeel.  Elke gebied het ŉ Gebiedsbestuur wat bestaan 
uit ŉ voorsitter, 'n sekretaris en twee verteenwoordigers uit elke streek in die gebied wat 



kwartaalliks vergader.  Streke, en dus die lede, het hier weer 'n direkte inspraak op 
nasionale vergaderings want die Gebiedsvoorsitter ontvang sy opdragte vir die NUB-
vergadering van die streke in sy gebied.  Die Gebiedsbestuur speel ŉ verdere baie 
belangrike rol in SAWA deurdat kleinere besluite en probleme op gebiedsvlak hanteer 
word, sonder om telkens na NUB of die Kongres daarmee te gaan. 

 

Streekbesture is die hart en siel van SAWA.  Dis daar op streeksvlak waar SAWA lewe.  

Daar word gewoel en gewerskaf om saamtrekke en aktiwiteite vir lede aantreklik te maak 
en om almal betrokke te kry.  Dis ook waarom nasionale bestuurslede streke dikwels 
besoek, as jy regtig wil weet hoe dit met SAWA gaan en SAWA se hartklop wil voel, gaan 
gesels met lede langs die kampvuur. 

 

SAWA se strukture is so saamgestel dat daar nooit 'n elitegroep van sogenaamde senior 
bestuur die septer oor SAWA kan swaai nie.  Op elke bestuursvlak het die gewone lid 
inspraak en ook die reg om verantwoording te eis.  Nasionale besture kan ook nooit na eie 
goeddunke optree nie, daar is altyd kontroles ingebou wat uiteindelik sorg dat die gewone 
lid, wat uiteindelik tog maar SAWA is, beheer oor sy eie organisasie behou.  Die 
kampkommandant en die Gebiedsvoorsitter en die Dagbestuurslid beklee dieselfde status, 
hulle het net verskillende take om in SAWA uit te voer. 
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