
Jaarverslag 
2009 / 2010



Oorsig 2009/10

2 | Waenhuiskrans/Arniston Gemeenskapsontwikkelingstrust

Oorsig -----------------------------------------------------------------
Vishuis --------------------------------------------------------------- 
Finansiële State --------------------------------------------------------

Indeks

3
5
8

Skets: Martin Kruger Argitekte            



Oorsig 2009/10

W.A.G.O.T. | 3

Die Trust se projekte het die afgelope jaar bestendig gevorder. Kleiner projekte, soos die skooluitstappies of 
hulp met sakeplanne, brei uit. So ook die studiehulp aan studente, ‘n staande projek. In die ander staande 
projek, die beplande hulpsentrum vir die gemeenskap in die historiese vissersdorp, is die vordering nog stadig. 
Die prosesse vir openbare deelname en vir goedkeuring is nietemin in ‘n gevorderde stadium. As dit suksesvol 
afgehandel word, word die sentrum in 2011 opgerig.   

1. Staande projekte

•	 Studiebeurse

Agtien studente het in die lopende boekjaar steun van die Trust gekry. Hulle is Unine Baatjies, Keith 
Nell, Jody Marthinus, Janine Marthinus, Johnelize Europa, Shane Swart, Shenay Engel, Bronwynne 
Januarie, Marcia Murtz, Lucrechia Murtz, Nadine Grandfield, Keenan Dyers, Ancelyn Fielies, Morgan 
Booysen, Nolene Marthinus, Monica Marthinus, Inge Baadjies, Ilze Baadjies en Wilhelm Afrika. 

Die Trust het nou al sowat dertig studente gehelp. Geen student wat hulp vra is nog weggewys nie. 
Die hulp aan ‘n student is wel aanvanklik beskeie, maar dit neem toe in verhouding tot die student se 
prestasie en die omvang van die studie. Die Trust help nie net met verdere studie nie, maar ook met 
praktiese, doelgerigte loopbaanopleiding.

As die Trust wil voortgaan om meer mense uit die vissersgemeenskap te help, is dit egter noodsaaklik 
dat die Trust se donateursbasis vergroot word. Tot dusver is daar veral twee staande donateurs, asook 
‘n klein groepie aanvullende donateurs. Daar moet verkieslik meer staande donateurs wees, asook ‘n 
groter groep mense wat kleiner bydraes maak. Tegelyk moet die vissersgemeenskap self meer aktiewe 
steun vir die bedrywighede van die Trust organiseer. Gebeur dit nie, sal die hulp aan studente nie kan 
groei nie.

 

•	 Vishuis

Planne vir ‘n steun-, erfenis- en besoekersentrum by die ingang van die historiese vissersdorp is al 
op verskeie gemeenskapsvergaderings goedgekeur, asook deur die Vissersunie, en  deur SAHRA, die 
Suid-Afrikaanse nasionale erfenisagentskap. Die openbare proses ingevolge NEMO is aan die gang.  
Dié proses moet voltooi word vóórdat die Kaap-Agulhas Munisipaliteit die finale goedkeuring vir die 
bouplanne kan gee. Die verwagting is dat die sentrum in 2011 opgerig sal word en dat dit ‘n beduidende, 
praktiese voordeel vir die gemeenskap sal wees.

Die voorlopige naam vir die sentrum is Vishuis. ‘n Gedeelte van Vishuis, die erfenissentrum, sal genoem 
word na Anna Fitzgerald; die Anna Fitzgerald Trust is ‘n kerndonateur vir die beplande sentrum.

‘n Uiteensetting van die doel en funksie van die beplande sentrum word afsonderlik bygevoeg. Die 
aanloop tot die sentrum is reeds in vorige jaaroorsigte behandel; dit kan gelees word op die webruimte 
van die Trust (www.arnistonalive.org.za - kyk onder WACDT, jaarverslae). ‘n Model van die beplande 
gebou en die onmiddellike omgewing is by die kantore van Martin Kruger Argitekte ter insae.
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Voorsitter

2. Finansiële state

Inkomste uit donasies vir die boekjaar 2009-2010 was R318 000. R304 000 is as studiebeurse of as hulp 
met kleiner gemeenskapsprojekte in die gemeenskap bestee. Administratiewe uitgawes was R21 800. 
In die vorige boekjaar was die inkomste R131 000, die distribusie R112 000 en administratiewe uitgawes 
R6 000.

Die geouditeerde finansiële state word ingesluit. 

3.   Toesig

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

Die ouditeure van die Trust is PricewaterhouseCoopers Ing. (Reg nr: 1998/012055/21).  Die oudit word 
volgens die vereistes van algemeen aanvaarde rekenkundige praktyke gedoen.  Die trustees in die loop 
van die boekjaar was: Catheleen Marthinus, Colin Bird, Vivian Lourens, André Marthinus en  Hannes 
van Zyl.

�. Ten slotte

Die Trust se bydrae in die gemeenskap brei algaande uit. Vir die Trust sal 2011 ‘n belangrike jaar wees, 
om die bouprojek deur te voer en om dan ook met nuwe projekte te begin. Daar is baie werk om te 
doen, maar ook die wil om dit te doen.
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1. Projeknaam:  Vishuis Besoeker-, Erfenis- en Hulpbronsentrum

2. Tydraamwerk:  Voorgestelde aanvangsdatum vir bouwerk is Junie 2011

3. Doelwitte: 

3.1 Bou Vishuissentrum by die historiese vissersdorp in Waenhuiskrans/Arniston

Die vissersdorp huisves ‘n vissersgemeenskap, die laaste histories bewaarde vissersdorp in Suid-Afrika. Die 
dorp en omgewing is ‘n verklaarde Graad 1 kulturele landskap. Wanneer die sentrum voltooi is, sal dit 
onder meer die volgende funksies huisves: 

•			’n museum wat die geskiedenis en lewende erfenis van die gebied sal uitbeeld

•			’n fasiliteit vir die gemeenskap vir vergaderings, funksies en gemeenskapsaangeleenthede

•			’n sentrum vir toeriste 

•	 ’n opvoedkundige en opleidingsfasiliteit vir werklose/deeltyds werkende/werkende lede van die 
Kassiesbaai-gemeenskap om die vestiging van nuwe klein en medium ondernemings moontlik te 
maak wat fokus op toerismegeleenthede wat interpretasiefasiliteite vir eko-/groen toerisme en 
omgewingsopvoeding voorsien 

•	 ’n inkomstegenereerder om op ’n deurlopende basis fondse te voorsien vir die opknapping, opgradering 
en bewaring van die dorp

3.2 Voorsien voorraad en toerusting vir die Vishuis

Die sentrum sal die volgende benodig:

•	 Vir die museum: elektronies raakskerms, argeologiese vondste, navorsing oor argeologiese terreine, 
navorsing oor die gemeenskap en die historiese vissersdorp 

•	 Vir die besoekersentrum: rekenaars, internettoegang, meubilering 

�. Agtergrond

Die historiese vissersdorp maak deel uit van die Waenhuiskrans kulturele landskap. Dit is die enigste 
oorblywende voorbeeld van ’n grotendeels selfonderhoudende Suid-Afrikaanse kusvissersgemeenskap. 

Die gebied het ’n lang en interessante geskiedenis. Kassiesbaai is in 1905 gevestig nadat die vissersgemeenskap 
in ’n petisie aan die Kaapse goewerneur-generaal protes aangeteken het teen beplande uitsetting deur 
plaaslike grondeienaars. In 1934 het die vissers bymekaargekom en die Vissersunie gestig, waarna die 
eiendom formeel onder bestuur van die Vissersunie en die gemeenskap oorgedra is. Sedertdien het die 
gemeenskap die aanslag van apartheid en gedwonge verskuiwings oorleef. In die 1970’s het openbare 
protes, waarin die meerderheid van Waenhuiskrans/Arniston se inwoners saamgespan het, daartoe gelei 
dat die owerhede planne laat vaar het om die gemeenskap te verskuif en die vissersdorp te sloop. 

Die vinnige verval van die visvangbedryf en hernieude beperkings op visvangaktiwiteite het vir die 
gemeenskap ’n inkrimping van inkomste uit hierdie bron veroorsaak. Staatsaangewese visvangkwotas 
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het kleiner geword, en ook moeiliker om te kry namate visvoorrade uitgeput raak. Baie vissers is nou 
sonder ’n bron van inkomste en in so ’n klein dorpie, ver verwyder van industriële infrastruktuur. Die 
vissers se enigste alternatiewe inkomste is uit toerisme.  Die gemeenskap moet gesteun word om ‘n 
groeiende gedeelte van die inkomste uit toerisme te verkry. Daarby is voortdurende opknapping en 
opgradering noodsaaklik om die vissersdorp te behou en vir toekomstige geslagte te bewaar. 

5. Bou Vishuissentrum

5.1   Bouplanne

Die argitek Martin Kruger van KrugerRoos Argitekte in Kaapstad die bouplanne vir die sentrum ontwerp. 
Dit sal opgerig word op eiendom wat deur die Vissersunie bestuur word. Die Waenhuiskrans Arniston 
Gemeenskapsontwikkelingstrust en die Vissersunie het ’n gebruiksooreenkoms gesluit

5.2   Potensiële toeriste 

Kassiesbaai, die aangrensende Waenhuiskrans-hawe en die Waenhuiskrans Natuurreservaat het 
beduidende toerismepotensiaal, wat die plaaslike vissersgemeenskap tot voordeel kan strek en die 
projek finansieel en histories lewensvatbaar kan maak, lank ná die lewensduur van die projek. 

Die sentrum sal bestaan uit:

•	 ’n museum wat die geskiedenis en lewende erfenis van die gebied ten toon stel, insluitend maar nie 
beperk nie tot historiese artefakte, mondelinge geskiedenis en uitstallings van die geïllustreerde en 
geskrewe geskiedenis van Waenhuiskrans. Uitgebreide historiese, argeologiese en wetenskaplike 
inligting oor die hele streek, met sy vele historiese en argeologiese terreine, sal bydra tot bewustheid 
van die unieke kultuurerfenis en besondere plaaslike geskiedenis van die gebied. Dit sal ook bydra 
tot die bewaring van die dorp.

•	 ’n aanvanklike fasiliteit vir die gemeenskap vir vergaderings, funksies en gemeenskapsaangeleenthede, 
asook ‘n steunsentrum vir die gemeenskap. 

•	 ’n inligtingsentrum vir besoekers waar ’n roetekaart ontwikkel en voorsien sal word. Die kaart sal 
aandui waar kunsvlyt- en ander items en dienste vir die publiek beskikbaar is, asook begeleide 
toere na natuur- en historiese terreine soos die antieke visfuike, die gemeenskapsbegraafplase en 
talle ander plekke van belang. 

•	 ’n opvoedkundige en opleidingsfasiliteit vir lede van die vissersgemeenskap, om hulle te help om 
groter toegang tot inkomstegeleenthede uit toerisme te hê. 

5.3  Steun vir die projek

Die vissersgemeenskap is reeds sedert die ontstaan van die projek daarby betrokke. Hulle het belangrike 
bydraes tot die formulering van die plan gelewer, tydens gemeenskapsvergaderings, sowel as in 
besprekings.

Die konsep dat die gebied rondom die vishawe sensitief ontwikkel moet word, sodat dit die hart van 
die dorp kan word, is formeel in die Munisipaliteit se ruimtelike ontwikkelingsraamwerk opgeneem. Die 
gebied rondom die hawe is nou ’n spesiale, sensitiewe sone wat verder beplan moet word.

Kenners – sakelui, ingenieurs, argitekte en beplanners – het ook met die beplanning van die projek 
gehelp, onder meer Professor Fabio Todeschini, emeritus professor in stadsbeplanning aan die Universiteit 
van Kaapstad, asook mnr. David Jack, voormalige projekleier vir die ontwikkeling van die Kaapstad 
Waterfront.
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Hannes van Zyl

021-886-6277
hannesvanzyl@mweb.co.za

Colin Bird

021-425 3218
083 675 0369
cbird@plantrust.co.za

Catheleen Marthinus

073-565-1221

Vivian Lourens

072-633-1894

André Marthinus

082-932-5968
head@wagenhkrantz.wcape.school.za


