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Oorsig

 

Die meeste van die studente wat met die ondersteuning van die Trust studeer doen goed. 
Ontwrigtings op sommige kampusse lei tot vertragings in eksamens, maar verhoed nie 
enige van die studente met beurse om hul akademiese jaar te voltooi nie.


Ons wil Vishuis so gou moontlik klaar bou. Ons verwag dit sal 'n waardevolle bydrae tot 
die gemeenskapslewe wees.


Studiebeurse vir studente 

Die Trust het die afgelope jaar 33 studente met beurse en lenings gehelp. Studierigtings in 
die afgelope jaar sluit in onderwys, regte, ingenieurswese en sake, asook praktiese en 
professionele kursusse in kantooradministrasie, haarkapperry en kodering.


Verskeie studente het met lof geslaag.


Amanda Afrika het die vierjaarkursus in Fisiologie aan die Universiteit Stellenbosch voltooi 
en het 75% van die modules vir die kursus met lof verwerf.


Sy is op 'n kortlys om nagraadse mediese studies te doen, maar is vir fakulteit se 
nagraadse studie aanvaar indien sy nie vir medisyne gekies word nie.


Roxanne Flynn het sy kursus in verpleegkunde by die Wes-Kaapse Verpleegkollege en die 
Kaapse Skiereiland Universiteit van Tegnologie met lof verwerf. Sy het verskeie medaljes 
gewen en die prys vir die student met die beste akademiese prestasie oor die vier jaar 
van die kursus toegeken. In die volgende jaar gaan sy haar gemeenskapsdiensjaar by die 
Bredasdorp-hospitaal doen.


Die Trust help nuwe studente met 'n algemene oriënterings- en afrondingskursus in die 
gebruik van rekenaars en ondersteun ook leerlinge in Graad 12 om hulle te help om voor 
te berei vir werk of verdere studie na skool.


Verdere inligting oor die studente en hul prestasies is beskikbaar op:


www.arnistonalive.org.za


https://www.facebook.com/Waenhuiskrans-Arniston-Community-Development-
Trust-1658136174446592/
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Algemene projekte

 

Soos in vorige jare het die Trust ook die afgelope jaar verskeie ad hoc projeke en 
verenigings in die gemeenskap ondersteun. Die historiese Vissersuniesaal is herstel met 
fondse wat die Trust bemiddel het. Die gebou was in 'n kritieke toestand, maar is nou 
opgeknap en uitgebrei met 'n kantoor en ruimte vir ’n rekenaarsentrum.


Vishuis

Vishuis is vanjaar weer eens deur die Kaap Agulhas Munisipaliteit goedgekeur.


Vishuis is bedoel om 'n besoekersentrum te wees, asook 'n erfenissentrum en argief van 
die argeologie en geskiedenis van 'n gemeenskap en 'n nedersetting wat ikoniese waarde 
in Suid-Afrika het. 'n Belangrike funksie van Vishuis sal wees om ekonomiese aktiwiteit in 
die historiese vissersdorp te bevorder. Ons het 'n plan om te verseker dat die doel bereik 
kan word. Vishuis is geleë in die buffersone wat voorheen die twee geboude omgewings 
en gemeenskappe in Arniston geskei het. Slegs sowat 10% van die besoekers aan die 
Waenhuiskrans natuurreservaat en die grot besoek ook die historiese vissersdorp. Vishuis 
sal 'n belangrike rol speel in die verandering van hierdie tendens en om as 'n brug tussen 
die gemeenskappe te dien en te verseker dat die voordele van toerisme buite die 
vooruitsig van die dorp se gevestigde handelsondernemings uitgebrei word.


Vishuis is aanvanklik goedgekeur na 'n uitgebreide openbare proses met wye 
goedkeuring en sonder enige besware. Nadat bouwerk halfpad was, het Robert 
Haarburger ’n aansoek gedoen vir 'n hofbevel teen die voltooiing van die gebou. 
Aangesien die munisipaliteit tegniese en administratiewe foute in hul deel van die proses 
gemaak het, het hulle toestemming van die hof verkry om die proses te herhaal. By elke 
stadium van die herhaling van die openbare en tegniese proses was daar weer die een 
enkele beswaarmaker.


Die Raad het op 23 Februarie mnr Haarburger se besware oorweeg Vishuis weer eens 
goedgekeur.


In Augustus het die Munisipale Bestuurder egter 'n bevel uitgereik dat konstruksie by 
Vishuis gestop word. Mnr Haarburger het weer met regstappe gedreig.


In Desember het die Raad vir 'n derde keer Vishuis goedgekeur, met 'n verandering in die 
huurooreenkoms om bedrywighede by Vishuis te beperk.


Die Trust en die Vissersunie het nie vooraf insae gehad in die eensydige wysiging van die 
goedgekeurde huurooreenkoms nie. Ons het nietemin besluit om voort te gaan sodat 
Vishuis voltooi kan word en vir die gemeenskap van nut kan wees.


Die koste van die vorige vertraging in die werk op Vishuis was bykans R600 000. Dit sluit 
in 'n toename in konstruksiekoste, 'n verlies aan balke en ander materiaal wat afgelewer 
is, maar nie gebruik kon word nie en toe as afval verkoop moes word, sowel as die 
verbeuring van 'n deposito wat reeds aan 'n subkontrakteur betaal was. Die koste van die 
tweede onderbreking is nog nie volledig deur die bourekenaar bereken nie.
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Mnr Haarburger het in 'n stadium aangedui hy sal sy besware sou staak as hy 'n belang in 
en beheer van Vishuis kon verkry. Hy het later gesê dat hy geen begeerte het om 'n 
belang in Vishuis te hê nie. Ons vertrou dit sal ons toelaat om Vishuis te voltooi.


Finansiële posisie

Skenkings en ander inkomste vir die boekjaar was R520 000, teenoor R768 000 in die 
vorige jaar.


Beurse van R462 000 is toegeken, teenoor R624 000 in die vorige jaar. Werk aan Vishuis 
en ondersteuning vir gemeenskapsprojekte was R60 000, teenoor R134 000 in die vorige 
jaar.


Die oorskot vir die jaar is R56 000.


Toesig 

Die Trust is geregistreer by die Meester van die Hooggeregshof (Nommer: IT3854 / 2004); 
by die Departement van Gemeenskapsontwikkeling (042-478-NWO); en by die Ontvanger 
van Inkomste, kragtens artikels 30 en 18a van die Inkomstebelastingwet.


Die ouditeure van die Trust is PricewaterhouseCoopers Inc. (Reg No. 1998/012055/21). 
Die oudit word gedoen volgens die vereistes van algemeen aanvaarde rekeningkundige 
praktyke (AARP). Die trustees is Colin Bird, Vivian Lourens, André Marthinus en Hannes 
van Zyl.


Ten slotte

 

Ons wil Vishuis so gou moontlik klaar bou, sodat die gemeenskap dit kan benut.


Hannes van Zyl


Bylae 1 : Finansiële state
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Waenhuiskrans Arniston Community  Development Trust
(Registration number IT 3854/2004)
Annual Financial Statements for the year ended 29 February 2016

Statement of Comprehensive Income
2016 2015

Note(s) R R

Revenue 9 520,313     767,950     

Other income 370            97              
Interest received 540            -             
Open water swim event 52,637       89,608       
Grant income 29,024       15,293       
Dividend revenue 82,571       104,998     

Operating expenses
Accounting fees 14,000-       14,000-       
Auditors' remuneration 9,350-         8,700-         
Bank charges 4,990-         2,746-         
Grant expenses 52,637-       89,608-       
Ad hoc projects 59,896-       134,251-     

140,873-     249,305-     
Surplus before distributions 462,011     623,643     
Distributions 405,587-     249,173-     
Surplus for the year 56,424       374,470     

The notes on pages 8 - 9 form an integral part of the financial statements.  5
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