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Oorsig

In 2017 was die Trust se toedeling aan die gemeenskap R744 000, die meeste daarvan in beurse. Die steun 
aan studente en plaaslike projekte lewer meesal goeie resultate.


Vishuis was die enigste projek wat vanjaar nie wesenlik gevorder het nie, weens omstandighede buite die 
Trust se beheer. Die Kaap Agulhas Raad het in Desember 2017 in beginsel besluit om Vishuis aan die 
Vissersunie te verkoop. Die prys is R1,28 miljoen. Die Unie het die aanbod aanvaar, maar die Munisipaliteit 
het nuwe voorwaardes vir die verkoop toegevoeg. Die voorgestelde ooreenkoms verskil nou wesenlik van 
die besluit wat die Raad tevore geneem het en kan Munisipaliteit in 'n posisie plaas om Vishuis vir 'n ander 
doel te gebruik.


Projekte 
• Beurse vir studente - In 2018, het 30 studente met steun van die Trust gestudeer. Ons gee later in 

die verslag meer inligting hieroor.


• Steun vir plaaslike ondernemings - Die Trust help ondernemings met spesifieke vaardighede, soos 
die opstel van 'n sakeplan om lenings by 'n bank te kan kry.  Waar 'n onderneming nie by ‘n bank kan 
leen nie, help die Trust soms omsigtelik. Ons verwag minstens 'n geloofwaardige sakeplan voor ons 
hulp oorweeg. In die afgelope jaar is twee nuwe ondernemings met behulp van die Trust gevestig. 
Twee ondernemings wat tevore gevestig is, kry nog hulp omdat vorige lenings ten volle of gedeeltelik 
terugbetaal is.


• Hulp aan gemeenskapsprogramme - Die Trust verkies om opvoedkundige projekte te steun, maar 
bied wel beperkte steun vir algemene projekte, onder meer vir sport en kultuur.


• Steun vir Waenhuiskrans Primêre Skool - Die Trust ondersteun die Waenhuiskrans Primêre Skool 
reeds vir verskeie jare en het vanjaar ook tot 'n gedeelte van die salaris van 'n aanvullende pos 
bygedra.


Die Trust wil graag steun aan die skool uitbrei. Dit kan en 'n projek word met fondse wat daarvoor 
afgebaken word. Ons sal 'n plan hiervoor in oorleg met die skoolhoof en ander belanghebbers opstel. 


Twee van die onderwysers, Inge Baatjies en Gail Leonard, het met beurse van die skool studeer.


• Steun vir Waenhuiskrans Vissersunie - Die Vissersunie is die eienaar van erf 416, 'n verklaarde 
Graad 1 kulturele landskap. Die Vissersunie betaal vir munisipale belasting en dienste, ken nuwe erwe 
toe en lê bouplanne vir goedkeuring voor aan SAHRA en Erfenis Wes-Kaap. Die verkose uitvoerende 
komitee moet geld van lede verhaal om die belasting en dienste te kan betaal.


Die Trust het onder meer bemiddel dat SAHRA en Erfenis Wes-Kaap voortaan sekere besluite aan die 
Vissersunie delegeer, op voorwaarde dat dit deur 'n komitee wat professionele kundiges insluit, 
gedoen word. Daar was gapings in die verwagtinge van inwoners van Waenhuiskrans wat bouplanne 
indien en die professionele mense in die Kaap wat die planne moet goedkeur. Planne word dikwels 
heen en terug gestuur en eers ná maande goedgekeur. Met die nuwe reëling kan goedkeuring van 
bouplanne en uitbreidings nou meesal plaaslik gedoen word. Dit verplaas verantwoordelikheid en 
kundigheid na die plaaslike gemeenskap en maak die proses meer doeltreffend. 


Die Trust befonds die dienste van 'n gekwalifiseerde stadsbeplanner om die komitee se administrasie 
te behartig en om riglyne vir uitbreiding en bestuur van die landskap in ooreenstemming met die 
behoeftes van die gemeenskap en die vereistes van die erfenisagentskappe en erfeniswette te 
ontwikkel.
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Die Trust steun ook professionele hulp aan die Unie om huisreëls, finansiële bestuur en dies meer by 
nuwe behoeftes aan te pas. Die invordering van geld het moeiliker geword, veral nadat die 
Munisipaliteit aanvullende heffings vir riool en elektrisiteit ingestel het.


• Argief - Die Trust het al meer as 10 000 argiefdokumente en foto's met betrekking tot die plaaslike 
geskiedenis en omgewing versamel. Afskifte en oorspronklike dokumente word elders geberg maar 
sal in Vishuis digitaal toeganklik wees vir die gemeenskap, besoekers en leerlinge en ook vir 
navorsers.


Van dié dokumente en foto’s is vir Marius Diemont beskikbaar gestel toe hy sy uitnemende boek, The 
Arniston 1815 - 2015:  A Village Remembers, geskryf het.  

By 'n geleentheid om die lewens van Anna Fitzgerald en Steve Fitzgerald in Maart te gedenk, het lede 
van die gemeenskap met geesdrif reageer op 'n voorlegging van foto's en kort dokumente uit 
Waenhuiskrans se geskiedenis. Steve Fitzgerald is oorlede voordat hy Vishuis verwesenlik kon sien, 
maar Nicky Fitzgerald en familie van oral die wêreld was in Waenhuiskrans byeen en het die 
herdenking  met vriende en kenisse uit die gemeenskap in die nog onvoltooide Vishuis afgesluit. Daar 
was  agterna blyke van waardering vir die argief vanuit die gemeenskap met boodskappe dat dit 
hopelik voor lank permanent in Vishuis vir almal beskikbaar sal wees.


• Vishuis - Die nuwe voorwaardes wat toegevoeg is tot die besluit om Vishuis aan die Vissersunie te 
verkoop is van so ’n aard dat dit onverantwoordelik sal wees van die Unie se uitvoerende komitee (en 
die trustees) om dit te aanvaar. Die Munisipaliteit wil nie oor die nuwe voorwaardes onderhandel. 'n 
Ander uitweg moet gevind word. 


Studiebeurse vir studente 

In 2018 het die Trust dertig studente met beurse ondersteun. Dit is elf minder as die een en veertig studente 
wat in 2017 beurse gekry het, en dit is die eerste keer in die geskiedenis van die projek dat die getalle daal. 
Minder studente uit die gemeenskap wou in 2018 studeer;  die daling is nie omdat ons anders keur nie.


Ons verwag dat nege-en-twintig van die dertig studente wat vanjaar steun gekry het sal slaag. (Enkele van 
die studente sal moontlik nie al hul vakke slaag nie, maar wel die meeste daarvan. Ons kon geen reaksie 
van een student kry nie–geen van ons  oproepe, boodskappe of briewe is beantwoord nie).
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Studente wat vanjaar hul studies voltooi is Abraham Newman (Menslike hulpbronbestuur), Houston Felix 
(Kleinkinderonderrig), Gail Leonard (Onderwys), Grant Marthinus (Ingenieurswese), Miche Marthinus 
(Kleinkinderonderrig), Maxine Nel (Menslike hulpbronbestuur), Jeanrin Scheepers (BTech Hospitaliteit) en 
Beulah Marthinus (Gemeenskapsgesondheid).




Die Staat gee algaande meer steun vir studente, maar daar is steeds behoeftes. Handboeke en so meer 
word nie altyd deur staatsbeurse gedek nie. Daar is ook studierigtings wat duur is en waar die Staat nie 
hulp gee nie. Dit omvat vakleerlingkursusse vir studente wat 'n praktiese kursus verkies of nie by 'n 
universiteit of kollege kon plek kry nie. Terwyl die trustees ondersoek instel na hoe die beursprojek by nuwe 
tye moet aanpas, is dit goed om ook te vra wat die uitkoms tot nou was.


Kortliks:


In 2005 het die Trust hulp aan drie studente verleen. In die jare vóór 2005 het min studente vanuit 
Waenhuiskrans verder studeer. Van die eerste drie studente in 2005 het die getalle algaande gestyg tot een-
en-veertig studente in 2017. Altesaam R4.9 miljoen is in dié periode as beurse uitbetaal.

Onder die kwalifikasies wat verwerf is, is medies (een); verpleging (drie); ingenieurswese (twee); regte (drie); 
onderwys (drie); rekeningkunde en sakebestuur (vier);  tegnologie (vier); sosiale werk (een); stadsbeplanning 
(een); sportbestuur (sewe); asook tegniese kursusse in konstruksie en verwante vaardighede soos 
sweiswerk en elektrisiteit. Elf studente het kwalifikasies in toerisme-verwante bedrywe verwerf.


Ons kan die uitkoms van so 'n program aan verskeie maatstawe meet.


Onder meer: 


• Voor 2005 het minder studente uit Waenhuiskrans as in ander soortgelyke gemeenskappe in die 
provinsie na skool verder studeer. Nou meet ons meestal hoër getalle as vergelykbare 
gemeenskappe.


• Die akademiese prestasie van studente uit Waenhuiskrans was meesal beduidend beter as dié van 
vergelykbare beursprogramme. Dit kan te danke wees aan hegte ondersteuning vanuit die 
gemeenskap en in veel mindere mate dalk ook weens steun wat die Trust aanvullend tot beurse 
gegee het.


• Dit is te gou om loopbaanprestasie en impak op die gemeenskap te meet. Die meeste van die 
studente is nog vroeg in hul loopbane. Sommige van hulle werk in Waenhuiskrans of Bredasdorp, 
onder meer drie onderwysers, maar die meerderheid werk elders, hoewel hulle kontak met die mense 
hier behou. Daar is ook van die studente wat werk, maar nie met sterk werksekerheid nie. Ons glo die 
waarde van die beursprogram is sigbaar in die lewens van diegene wat gehelp is om te studeer. Maar 
hul impak op die groter gemeenskap kan eers later na waarde gemeet word. 
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In die afgelope twee maande het kundiges elders in die wêreld juis probeer om vir die eerste keer uitkomste 
van studiehulp en ander opvoedkundige programme te meet. Die Britse Instituut vir Gesondheidsmeting  
het kriteria in September 2018 gepubliseer en die Wêreldbank het dieselfde in Oktober 2018 gedoen. In 
albei van dié indekse word gesondheid en prestasie in die lewe van mense aan opvoedkundige aanwysers 
gekoppel. In die Wêreldbank se indeks voorsien die samestellers, meesal ekonome, dat resultate ten beste 
ná twintig jaar eers gemeet kan word.


Intussen, totdat die kriteria om uitkomste te meet, getoets is, voorsien albei indekse dat opvoedkundige 
hulp soos dié van ons wel belangrik is. Sulke programme is 'n motivering vir lande, stede en gemeenskappe 
om in menslike kapitaal te belê.


Finansies 
Die Trust het in die boekjaar 2017-2018 toedelings tot die waarde van R744 262 aan die gemeenskap 
gedoen, vir beurse en steun aan projekte en gemeenskapsorganisasies. In die vorige boekjaar was die 
toedeling R636 531.


Met jaarsluiting het die Trust kontant van R1,4 miljoen in die bank gehad. R1,1 miljoen hiervan is om Vishuis 
te voltooi en kan nie vir beurse of ander projekte gebruik word nie. 


Die Trust moet nou opnuut geld werf vir lopende projekte om in 2019 bestaande projekte op dieselfde vlak 
as vorige jare te hou en om nuwe projekte aan te pak. Naas die pogings om Vishuis te voltooi, is hierdie 'n 
belangrike uitdaging vir 2019. 


Toesig  
Ilze Baatjies en Jean Craven is as nuwe trustees aangestel, bykomend tot die bestaande trustees. 


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, Ilze Baatjies, Jean Craven en Hannes van Zyl.


Ten slotte 
Ons wil projekte te bate van die gemeenskap uitbou en Vishuis voltooi. Dit is nie goed vir die samelewing as 
'n verdienstelike gemeenskapsprojek met onbenullighede vertraag en moontlik selfs gekaap word nie.
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Ilze Baatjies is ’n onderwyseres in Wiskunde en Rekenaargeletterheid aan die Albert 
Myburgh Sekondêre Skool in Bredasdorp. Sy dien reeds etlike jare in die beurskomitee van 
die Trust en is ’n mentor vir talle Studente. Sy het haar studies tevore met die steun van die 
Trust voltooi.

Jean Craven is ’n uitvoerende hoof en direkteur van maatskappye. Hy is al lank informeel 
by die Trust betrokke, onder meer deur die organisasie Mad Swimmer, waarvan hy die 
stigter is. In Mad Swimmer se jongste veldtog om geld vir kinders in te samel was Jean een 
van vier Suid-Afrikaanse swemmers wat as deel van 'n Wêreldgroep vandeesmaand elkeen 
’n kilometer ver in yswater (-1,4 grade Celsius) in Antartika geswem het.  Dié prestasie sal 
waarskynlik as 'n Guinness-rekord bevestig word.Jean Craven

Ilze Baatjies



State  

Opsomming van geouditeerde finansiële state 
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