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1. Oorsig

Die Trust kon in die algemeen goeie resultate sien met steun van gemeenskapsprojekte. 
Die goedkeuring om Vishuis te voltooi word egter nog vertraag. 

2. Studiehulp vir studente

In 2015 het 21 studente met steun van die Trust studeer. Twee studente het niet hul studie 
vir die jaar voltooi nie. Die res die studente was almal suksesvol. Amanda Afrika (BSc, 
Stellenbosch Universiteit) en Roxanne Flynn (verpleegkunde, CPUT) het in die laaste 
kwartaal aanvullende beurse vir goeie meriete gekry. Albei het in hul derde studiejaar die 
eerste semester met onderskeiding in party of al hul vakke geslaag. 

In 2016 sal 31 studente met hulp van die Trust studeer. Inligting oor teenswoordige stu-
dente en studente wat in die verlede met hulp van die Trust studeer het, is beskikbaar by 
www.arnistonalive.org.za

3. Algemene projekte

Die Trust verleen deurlopend hulp aan kleiner gemeenskapsprojekte en ook aan klein 
plaaslike ondernemings. 

Die historiese Vissersuniesaal in Kassiesbaai is in die loop van die jaar gerestoreer en met 
’n kantoor en rekenaarlokaal uitgebrei onder leiding en bestuur van die Vissersunie, met 
fondse wat deur bemiddeling van die Trust daarvoor verkry is.

’n Spesiale projek rondom die herdenking van die stranding van die Arniston in 1815 was 
’n publikasie, The Arniston: a village remembers, deur Marius Diemont. Opbrengs uit die 
verkope van die boek gaan aan studiebeurse. Hierdie is die derde titel oor Waenhuiskrans/
Arniston en die geskiedenis van die omgewing wat in samewerking met skrywers uitgegee 
is.

Die Ariston myl, ’n seeswem wat as deel van dié tweehonderdjarige herdenking ge-
samentlik deur die Trust en die Vissersunie aangebied is, word voortaan ’n jaarlikse ge-
bruik, aangevul deur ander items vir alle lede van die gemeenskap en hul gesinne.  
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4. Vishuis

Die Trust was in die afgelope jaar noodgedwonge ’n toeskouer in ’n uitgerekte geding 
tussen die Kaap Agulhas Munisipaliteit en ’n enkele beswaarmaker wat beswaar maak 
teen die voltooiing van Vishuis. 

Vishuis is bedoel om ’n gemeenskapsentrum, ’n besoekersentrum en ’n erfenissentrum vir 
die gemeenskap te wees. Bouwerk aan die sentrum net langs die hawe is twee jaar 
gelede weens die betrokke beswaar onderbreek. Kaap Agulhas Munisipaliteit het by die 
hof toestemming verkry om die openbare proses vir goedkeuring te herhaal om enkele 
administratiewe foute in die proses reg te stel. Ondanks deurlopige sterk steun deur die 
gemeenskap, word die proses nietemin deur ’n enkele beswaarmaker vertraag. Die 
betrokke beswaarmaker eis onder meer om, sonder om die openbare proses te moet volg, 
’n finansiele belang in en effektiewe beheer van Vishuis te verkry. 

Die Kaap Agulhas Munisipaliteit se motivering vir goedkeuring van Vishuis asook ’n kon-
septender vir die bestuur van Vishuis deur groepe of individue uit die plaaslike ge-
meenskap verskyn as aanhangsels tot dié verslag.

Die konsep tender riglyne om Vishuis te bestuur laat ruimte vir individue of groepe in die 
gemeenskap om vennootskappe te sluit met mense wat kundigheid het in sake of ander 
tersakelike velde. Dié voorsiening gee erkenning dat ‘n goeie vennootskap voordele kan 
skep vir die projek en vir die gemeenskap. Dit is egter ‘n voorwaarde dat die hoofaandeel 
deur lede vanuit die gemeenskap gehou word - Vishuis is die eerste plaas ‘n projek om die 
plaaslike gemeenskap te versterk. 

Die Trustees het hulle verbind tot ‘n tenderproses wat oop en regverdig is en wat sal berus 
in die oordeel van onafhankelike raadgevers en verteenwoordigers van die gemeenskap. 

4

...



Ons is versigtig optimisties om Vishuis te voltooi binnekort verkry sal word. 

5. Finansiele posisie

Inkomste in die afgelope finansiële jaar was R774 000, teenoor R606 000 in die vorige 
jaar.

Toedelings en projekte het R330 000 beloop, teenoor R360 000 in die vorige jaar.

Kontant op jaar einde was R433 632. In die volgende finansiële jaar sal dit gebruik word 
vir beurse vir studente asook ‘n reserwefonds om Vishuis te voltooi. 

Die finansiële posisie van die Trust is nie sterk nie, maar is voldoende om verpligtinge na 
te kom. 

6. 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 
(GAAP - generally accepted accounting practices) gedoen. Die trustees is: Colin Bird, Vi-
vian Lourens, André Marthinus en Hannes van Zyl.
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7. Ten slotte

Die Trustees  voorsien goeie vordering met aktiwiteite van die Trust in 2016.
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