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Programme – 2015

Monthly meetings
Last Wednesday, of each month at 18h00
at the new Plant Sciences Building, University
of Pretoria (see website for a map). The new
Committee is establishing the Programme
and it will be published in the next Tambotie.
 25 Feb: Monocoat
 Woodoc/Abranet

Exhibition
Saturday 19 September 2015

New Hope School

Algemene jaarvergadering 2015
Houtwerkvereniging van Pretoria:

Verslag Van Die Voorsitter Vir 2014

1. Doelstelling
Die doel is om die lede verslag te doen oor die
werksaamhede van die Vereniging vir die afgelope
jaar.

2. Aanwys van die Bestuurskomitee vir 2014
Tydens die Algemene Jaarvergadering wat op 29
Januarie 2014 plaasgevind het, is die Voorsitter, soos
deur die Grondwet van die Vereniging bepaal,
aangewys asook die ander lede van die
Bestuurskomitee naamlik:

 Philip Botha (Voorsitter)
 Neville Comins
 Gerhard Joubert
 Piet Smith
 Klaas Coetzee (Verteenwoordig die

Kabinetmakers)
 Alan Crawford

 Johan Labuschagne (Verteenwoordig die
Draaiers)

 Hennie Ackermann

3. Vergaderings en werksaamhede van die
Bestuur
Tydens die Bestuurskomitee se vergadering van 20
Februarie 2014 is die volgende lede aangewys as
Uitvoerende bestuur:

 Philip Botha (Voorsitter)
 Johan Labuschagne (Ondervoorsitter)
 Neville Comins (Sekretaris)
 Gerhard Joubert (Tesourier)

Daar is ook onder andere besluit dat Alan Crawford
verantwoordelik sal wees vir die reëlings van die
jaarlikse uitstalling en Piet Smith kommunikasie sal
hanteer. Klaas Coetzee en Johan Labuschagne het
onderskeidelik die Kabinetmakers en die Draaiers
verteenwoordig en was gevolglik die skakel tussen
hierdie groepe en die Bestuurskomitee. Alhoewel daar
nie aan Hennie Ackermann ‘n spesifieke Portefeule
toegeken was nie, was hy betrokke by al die ander
aktiwiteite. Gedurende die jaar was ek per geleentheid
uitstedig en het Johan Labuschagne vir my ingestaan
as Voorsitter.

Die Bestuurskomitee het elke maand by een van die
lede se wonings vergader en Neville Comins het vir
elke vergadering ‘n behoorlike agenda opgestel en
baie volledige notules is deur hom bygehou, wat hy
tydig aan al die komiteelede versprei het. Tydens
vergaderings het al die lede aktief deelgeneem en
positiewe insette gelewer, en was altyd bereid om
bykomende take op hulle te neem. Al die lede is uiters
bekwaam en ek wil hulle graag bedank vir die harde
werk gedurende die jaar. Hulle het my taak as
Voorsitter baie makliker gemaak.
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Gedurende die jaar is daar ook hard gewerk deur
Neville Comins om ‘n ledelys beskikbaar te stel. Die
mikpunt was om die lys reeds teen einde Februarie
2014 beskikbaar te stel, maar dit kon net gedoen word,
as al die lede hul ledegeld betaal het. Gedurende
Junie 2014 het die lede van die Bestuurskomitee
telefoniese oproepe gemaak om uitstaande ledegeld in
te vorder. ‘n Volledige ledelys is op 24 Junie 2014 aan
al die lede van die Vereniging gestuur. Hierdie lys
vervul ‘n belangrike funksie om kontak- en ander
besonderhede beskikbaar te hê. Die lys dui ook aan
wat elkeen se belangstelling in houtwerk is en kan baie
nuttig, veral deur nuwe lede, gebruik word om by
ander om raad aan te klop.

Alhoewel dit nie ‘n taak van die Bestuurskomitee is nie
het Alan Crawford dit ook op hom geneem om te sorg
dat daar tydens maandvergaderings verversings te
koop was.

Reeds aan die begin van die jaar het die Bestuur die
volgende doelwitte vir die jaar gestel naamlik:

 Bevordering van lidmaatskap.
 Maandelikse vergaderings.
 Jaarlikse uitstalling.
 Aktiewe belangegroepe.
 Deelname aan aktiwiteite buite die

Vereniging.
 Bevordering van houtwerkvaardighede.
 Behoorlike kommunikasie en bevordering van

die beeld van die Vereniging.
 Effektiewe bestuur van fondse.

4. Bespreking van Doelwitte

4.1 Bevordering van lidmaatskap
Die mikpunt van die Bestuur was om die ledetal vir die
jaar te verhoog tot 150. Gedurende die jaar was daar
om verskeie redes, gelukkig geen negatiewe redes
nie, lede wat bedank het of verkies het om nie hul
lidmaatskap te hernu nie. Gelukkig het daar
gedurende die jaar en veral met die uitstalling nuwe
lede by die Vereniging aangesluit. Wat veral
verblydend is, is dat daar ‘n toename in jonger sowel
as junior lede is. Die nuwe lede het goed by die
Vereniging ingeskakel.

Aan die einde van die jaar het die ledetal op 150 te
staan gekom wat ‘n toename van 12 lede teenoor die
vorige jaar is.

4.2 Maandelikse vergaderings
Soos gebruiklik het die maandelikse vergaderings op
die laaste Woensdag van die maand plaasgevind en
kon die Vereniging weereens gratis van die fasiliteite
van die Plantkunde Fakulteit van die Universiteit van
Pretoria gebruik maak, waarvoor ons baie dankbaar is.
Vir die afgelope jaar was elke vergadering deur
ongeveer 50 lede bygewoon. Vir die jaar onder
bespreking was die onderwerpe soos volg:

 Januarie Algemene Jaarvergadering.
 Februarie Beitels van tungsten vir gebruik met

draaiwerk.
 Maart Houtgom vervaardig deur Alcolin.
 April Demonstrasie vir die skerpmaak van

toerusting.
 Mei Houtstof in die werkplek en ‘n video oor

veiligheid.
 Junie Genkem en Nova produkte en die gebruik

daarvan.
 Julie Projek Plank.
 Augustus Aids and Gadgets.
 Oktober Water- en lasersny.
 November Veiligheidsprodukte.

Die datum vir vergadering van September was slegs
een week na die Uitstalling en ook ‘n openbare
vakansie dag en gevolglik is daar besluit om nie vir
September ‘n maandvergadering te hou nie.

Meeste van die aanbiedings is deur persone van buite
die Vereniging gedoen. Na afloop van die aanbiedings
het daar meestal ‘n aktiewe bespreking plaasgevind en
lede het gewoonlik heelwat vrae aan die aanbieders
gestel. Die indruk van die Komitee was dat die
aanbiedings byval gevind het en waarde toegevoeg
het.

Tydens die vergaderings van April en Mei het lede van
die Vereniging aanbiedings gemaak oor onderskeidelik
die skerpmaak van toerusting en houtstof in die
werksplek. Dit was opmerklik dat hulle kenners op die
gebied is en oor baie ervaring beskik. Lede
teenwoordig het heelwat vrae gevra en die terugvoer
was baie positief.

Een van die hoogtepunte vir die jaar was die aand van
Projek Plank waartydens lede items wat hulle gemaak
het, kon vertoon. Daar was slegs voorskrifte met
betrekking tot die volume/groote van die hout wat
gebruik kon word, en lede kon enige item van hul eie
keuse inskryf. Deelname was besonder goed en meer
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as dertig items was ingeskryf. Soos gewoonlik was dit
‘n oop aand en kon lede hul metgeselle saamgebring
het. Almal wat die aand teenwoordig was, kon ook
aan die stemming deelgeneem het, oor die toekenning
van pryse. Pryse was toegeken aan die volgende
lede:

 Eerste prys: R250.00 aan David Malan
 Tweede prys: R150.00 aan Alan Crawford
 Derde prys: R100.00 aan Gabriel Burger

Die “Aids and Gadgets” vergadering het weer
innoverende idees wat lede ontwikkel het om hulle te
help met projekte, opgelewer. Tydens hierdie
geleentheid kon lede hierdie innoverende idees aan
ander verduidelik. Vir die geleentheid is 18 stukke
ingeskryf. Ander lede het baat gevind by hierdie
geleentheid en dit kon hulle idees gee hoe om
probleme te oorkom. Weer eens was daar ‘n
stemming en pryse is aan die volgende lede toegeken:

 R300.00 aan David Malan
 R200.00 aan Alan Crawford

Dit is ‘n omvangryke taak vir die Komitee om
maandeliks sprekers en onderwerpe te kry wat die
lede se belangstelling sal prikkel en waarde sal
toevoeg en die komitee sal dit verwelkom as lede van
die Vereniging insette kan lewer oor onderwerpe wat
vir hulle interesant en leersaam sal wees.

4.3 Jaarlikse Uitstalling
Die Uitstalling het op 20 September 2014, soos die
vorige jare, by die Nuwe Hoopskool te Ashlea Gardens
plaasgevind. Dit word allerweë as ‘n groot sukses
beskou. Die skool is goed geleë en die terrein en saal
bied baie moontlikhede. Die bestuur van die skool
was uiters behulpsaam met die tref van die reëlings en
het gemeld dat die Vereniging se jaarlikse uitstalling
finansiële voordele vir hulle inhou, nie net wat die
huurinkomste aanbetref nie maar ook die opbrengs uit
die verkoop van verversings. Verder trek hulle ook
voordeel uit die publisiteit wat die geleentheid vir hulle
gee. Die netto opbrengs uit verkope van verversings
het ongeveer R6 000.00 beloop.

Die bespreking van die lokaal word reeds vroeg in die
jaar gedoen en die datum wat vanjaar gekies was, vir
die Uitstalling, het nie met enige rugbywedstryde
gebots nie, maar ongelukkig sal daar altyd ander
aktiwiteit wees wat in kompetiese met die Uitstalling is,
soos skoolfunksies in die omgewing. Vanjaar het die
SA Lugmag se skou ‘n groot invloed op die
bywoningsgetalle gehad.

Allan Crawford het in beheer gestaan van die
beplanning van die Uitstalling en het met die hulp van
ander lede die taak uiters goed hanteer en daar was
baie positiewe terugvoer.

Uitnodigings is aan verskeie verskaffers gestuur om
aan die uitstalling deel te neem. Nege het die
uitnodiging aanvaar. Daar was vanjaar besluit om die
veskaffers weer eens by die parkeerruimte te plaas en
ook die demonstrasies van die Kabinetmakers daar
aan te bied. ‘n Program was opgestel en vertoon wat
die tye van al die demonstrasies asook die
onderwerpe van die demonstrasies aangedui het, wat
die besoekers baie gehelp om die demonstrasies wat
hulle interesant vind, by te woon. Hierdie reëling was
baie suksesvol en het tot gevolg gehad dat besoekers
langer by die Uitstalling gebly het. Soos gewoonlik het
die besoekers die demonstrasies van die draaiers
interesant gevind en dit was baie gewild. Ons wil ook
net al die lede wat die demonstrasie gedoen het
bedank.

Die Uitstalling was ook as ‘n geleentheid gesien om dit
saam met die 25 jarige herdenking die Vereniging te
bemark en verskeie vorms van bemarking was
gebruik. Vanjaar het 574 persone die Uitstalling
bygewoon teenoor 521 van die vorige jaar. Die
bywoning deur lede was weer eens teleurstellend en
slegs 52 het dit bygewoon.

Die Uitstalling was van ‘n hoë standaard en ek wil
graag my dank uitspreek teenoor almal wat ‘n bydrae
gelewer het, asook die verskaffers vir hul deelname en
ook vir die items wat geskenk was en as pryse gebruik
is. Vanweë ‘n rugbesering kon ek nie die Uitstalling
bygewoon het nie en het Paul Roberts vir my
ingestaan en wil ek hom graag bedank vir al die werk
wat hy op dié dag moes doen.

Alhoewel die uitgawes die inkomste vir die dag oorskry
het, het die Vereniging baie blootstelling gekry en word
dit beskou as fondse goed spandeer. Soos gebruiklik
kon lede weer hul handewerk by die uitstalling verkoop
en verkope daarvan het ±R18 000 beloop.

Die stukke wat vir beoordeling ingeskryf was, was
soos gewoonlik van ‘n hoë standaard en die volgende
trofees is toegeken:
 Phil Irons Trofee (Draaiwerk) aan Carel van der

Merwe
 Executool Trofee (Meubelmaak) aan Neville

Comins
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 Keith Jones Trofee ( Restorasie) aan Hennie
Ackermann

 Aanhouer Wen Trofee ( Vordering) aan Alan
Crawford

 Daan Bardenhorst Trofee ( Beste item op
Uitstalling) aan Neville Comins

Sertifikate is ook toegeken vir uitstaande items. In
totaal is daar 37 toegeken en die aantal vir die
onderskeie kategorieë was soos volg:

 Goud 13
 Silver 22
 Brons 2

4.4 Aktiewe Belangegroepe
Die Belangegroepe speel ‘n belangrike rol om kennis
en vaardighede by lede te verbeter en dit kan van
groot waarde vir nuwe lede wees. Besonderhede van
die groepe se byeenkomste/aktiwiteite word kortliks
hieronder verstrek.
4..4.1 Kabinetmakers
Vir die afgelope jaar was Willie Marneweck die
sameroeper van die Kabinetmakers. Tydens die
maandelikse vergaderings van die Vereniging het hy
meer inligting in verband met die aktiwiteite van groep
verskaf. Die Kabinetmakers het elke maand vergader
by die werksplekke van een van die lede. Tydens die
byeenkomste is inligting uitgeruil en verskeie
demonstrasies was aangebied. Hulle het ook ‘n
interesante besoek aan ‘n meubelfabriek gereël.

Lede van die groep het 16 spesiale stoele te gemaak
om aan die Nuwe Hoopskool te skenk. Tydens die
oorhandigings van die stoele was dit duidelik dat die
skool groot waardering vir die skenking het en die dit is
ook dadelik ingebruik geneem.

Die aantal lede wat die byeenkomste bygewoon het,
het gegroei gedurende die jaar en oor die algemeen
was daar meer as 20 lede per geleentheid.

4.4.2 Draaiers
Die sameroeper van die groep is Willie de Wet. Die
groep het vir die grootste gedeelte van die jaar hul
byeenkomste by een van die lede se werksplek
aangebied, maar vanweë die getalle is daar besluit om
‘n meer geskikte lokaal te verkry en ‘n ooreenkoms is
aangegaan om ‘n saal te huur. Vanaf Oktobermaand
vind die byeenkomste by die Scoutsaal in Menlopark
plaas. Die videokamera en ander toerusting wat
gedurende die jaar deur die Vereniging aangekoop is,
word met groot vrug deur die groep gebruik tydens

demonstrasies en almal teenwoordig kan presies volg
wat gedemonstreer word. Die byeenkomste is deur
gemiddeld 25 lede bygewoon.

4.4.3 SketchUp
Tydens ‘n meubelmakersvergadering in 2014 was daar
‘n aanbieding oor SketchUp. As gevolg van
belangstelleing is daar voorgestel dat ‘n SketchUp
gebruikersgroep gestig word. Gert Moller het twee
CD’s vol SketchUp videos en inligting van YouTube
afgetrek en vir belangstellendes bekikbaar gestel.
Gert het aangebied om sameroeper van die
gebruikersgroep te wees.

Die eerste vergadering het op 11 Junie 2014 aan huis
van Lourens Pretorius plaasgevind. Vergaderings vind
elke tweede Woensdag van die maand plaas. Van die
lede is beginners en ander is reeds gevorderde
gebruikers. Dit maak die opleiding nogal moeilik.

Die gevolg is dat minder gevorderde gebruikers die
vergaderings bygewoon het omdat meer aandag aan
die beginners bestee was. ‘n Moontlike oplossing, om
die uitdaging te oorbrug, is om gevorderde werkstukke
per e-pos aan die gevorderde gebruikers te versprei
sodat hulle so opleiding kan ontvang.

Daar is tans elf lede in die gebruikersgroep, waarvan
gemiddeld vier die vergaderings bygewoon het.

4.5 Deelname aan aktiwiteite buite die Vereniging
Gedurende die jaar was lede van die Vereniging
betrokke by die volgende instansies:

 Hobby-X Johannesburg.
 East Rand

4.6 Bevordering van houtwerkvaardighede
Tydens die maandelikse byeenkomste wat deur die
Draaiers sowel as die Kabinetmakers aangebied word,
word dikwels demonstrasies aangebied asook
tegnieke bespreek wat houtwerk vaardighede
bevorder. Gedurende die afgelope jaar het Butch
Smuts, wat internasionale erkenning geniet, by een
van die Draaiers se byeenkomste ‘n demonstrasie
gedoen. ‘n Ander besoeker was Chris Poucy van
Robert Sorby wat nuwe gereedskap gedemonstreer
het. Projekte was ook saam aangepak, byvoorbeeld
die maak van ’n wyntafel, of “huiswerk” was gegee wat
lede na die volgende vergadering moes bring wat dan
beoordeel was en wenke ter verbetering is gegee.

Die Vereniging beskik ook oor ‘n versameling boeke
en tydskrifte, wat die “De Lange Versameling” insluit
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en wat goeie inligting bevat oor
houtwerkaangeleenthede en nuttig gebruik kan word
om kennis te verbreed. Om die versameling meer
toeganklik te maak, is daar besluit om dit by die
Houtwerk Akademie te plaas en sal die Akademie
beheer daaroor uitoefen. Heinrich Sachse van die
Akademie het tydens een van die maandvergaderings
toeligting oor die Akademie gegee, asook
besonderhede van die opleiding wat word deur die
akademie beoog word.

Gedurende die jaar was daar ook geleentheid aan
Peter Alkema, ‘n plaaslike skrywer, gegee om sy boek
by een van die maandelikse byeenkoms aan lede
bekend te stel en vrae te beantwoord. Hy het ook
twee eksemplare van die boek aan die Vereniging
geskenk, wat tydens die Uitstalling as pryse gebruik is.

4.7 Behoorlike kommunikasie en bevordering
van die beeld van die Vereniging
Die Uitstalling bied ‘n goeie geleentheid om inligting
oor die Vereniging aan belangstellendes te gee. Met
die Uitstalling was die inligtingstoonbank weer baie
besig. Beeldmateriaal wat deurlopend op die skerm
vertoon is, het aan besoekers inligting oor die
Vereniging verskaf, asook wat deur die Vereniging en
sy lede gedoen word. Tydens die Uitstalling het 14
nuwe lede aangesluit.

Kaartjies met inligting oor die Vereniging (visitekaartjie
grootte) is weer aan lede verskaf vir gebruik om
inligting soos byvoorbeeld kontakbesonderhede aan
ander te verstrek. Sodoende word inligting oor die
Vereniging versprei wat positief kan inwerk om ons
bekend te stel.

Die hemde met die Vereniging se logo is steeds gewild
en word deur lede, tydens byeenkomste, gedra.
Vanjaar is daar ook ‘n voorskoot met die Vereniging se
logo op bekendgestel. Lede wat demonstrasies doen,
ook by geleenthede buite die Vereniging, kan dit dra
en so die beeld van die Vereniging uitdra. Tydens die
Uitstalling het persone wat nie aan die Vereniging
behoort nie, ook van die voorskote aangeskaf.

4.7.1 Tambotie
Vir die afgelope jaar het Paul Roberts weer eens die
verantwoordelikheid vir die Tambotie op hom geneem.
Die inhoud van die Tambotie was van baie goeie
gehalte en was goed ontvang deur al die lede. Dit is ‘n
omvangryke taak om so ‘n publikasie voor te berei en
hy is tot ‘n groot mate afhanklik van lede wat
inligting/artikels aan hom moet voorsien. Ongelukkig

het hy nie altyd genoegsaam inligting ontvang nie.
Ons wil graag vir Paul bedank vir al sy werk om die
Tambotie op so ‘n bekwame wyse te hanteer.

4.7.2 Webwerf
Die webwerf is ‘n besondere goeie manier van
kommunikasie en dit word maandeliks deur ongeveer
3 000 tot 4 000 mense van regoor die wêreld besoek.
Gedurende die jaar was daar probleme ervaar,
aangesien ‘n groot gedeelte van die inligting van die
webwerf verlore gegaan het. Leon Wolmarans het
baie tyd spandeer om die inligting wat verlore gegaan
het, weer op die webwerf terug te plaas. Die bedryf
van die webwerf is ‘n omvangryke taak en gedurende
die jaar het die Komitee probeer om iemand te vind om
Leon behulpsaam te wees, maar sonder sukses. Leon
het ook by twee geleenthede die Bestuursvergadering
bygewoon om probleme wat hy ervaar te bespreek en
daar is toe besluit dat van komiteelede met Leon sal
vergader om insette te lewer en hom sodoende
behulpsaam te wees.

Danksy Leon Wolmarans, wat dit op ‘n bekwame
manier bedryf, word verseker dat die webwerf van ‘n
baie hoë standaard is, en bydra om ‘n goeie beeld van
die Vereniging uit te dra en wil ons hom graag bedank
vir al sy harde werk.

4.8 Effektiewe bestuur van fondse
Goeie beheer was oor die fondse uitgeoefen. Alle
uitgawes is vooraf deur die Bestuurskomitee
goedgekeur en tydens elke Bestuursvergadering was
finansies ‘n punt op die agenda en het die Tesourier
verslag gedoen en vrae beantwoord.

Die Tesourier sal tydens die Algemene
Jaarvergadering volledig verslag doen oor die
uitgawes en die finansiële state bespreek. ‘n Staat
van die Vereniging se bates sal ook tydens die
vergadering hanteer word. [Red: Kyk hieronder vir
Inkomste-/Uitgawestaat].

5. Jaarlikse funksie
Aangesien die Vereniging vanjaar 25 jaar oud was, is
daar besluit om tydens hierdie funksie ook dié
herdenking te vier. Die Komitee het dit goedgedink om
die Erelede vir insette te vra. Baie goeie insette is
ontvang wat grootliks gebruik is. Die funksie in die
vorm van ‘n ontbyt het op 1 November 2014
plaasgevind. Tydens die geleentheid het Professor
Dieter Holm opgetree as gasspreker. Professor Holm
was hoof van die Argitektuur Departement van die
Universiteit van Pretoria. Hy word beskou as pionier
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van hernubare energie en het ‘n besondere
interesante aanbieding gedoen. Uitnodigings om die
aangeleentheid by te woon was ook gerig aan vorige
voorsitters wat tans nie meer aktief by die Vereniging
betrokke is nie asook verskaffers. Saam met die
aangename ontbyt het almal baie heerlik gekuier.

6. Voorsitterstrofee
Willie Marneweck het goedgunstiglik besluit om die
replika van die Savanarolastoel wat hy ingeskryf het vir
Projek Plank van 2013 aan die Vereniging te skenk om
gebruik te word as Voorsitterstrofee. Hierdie trofee sal
voortaan jaarliks, tydens die Algemene
Jaarvergadering, aan die nuwe Voorsitter oorhandig
word. Die skenking word opreg waardeer.

Philip Botha oorhandig die Voorsitterstrofee aan
inkomende Voorsitter Hennie Ackermann

7. Samevatting
In geheel gesien het die Bestuurskomitee daarin
geslaag om die doelwitte soos gestel aan te spreek en
in meeste gevalle is die doelwitte bereik, maar dit kon
net vermag word met die samewerking van almal. Ek
wil dan ook graag my dank uitspreek teenoor die
Bestuurskomitee en alle ander lede wat op welke wyse
ookal, ‘n bydrae gemaak het om die Vereniging verder
uit te bou.

Philip Botha
Voorsitter: Houtwerkvereniging van Pretoria
Januarie 2015

Kabinetwerkers Werkswinkel Januarie

2015
Deur Klaas Coetzee
Die Kabinetmakers het op 17 Januarie hul eerste
vergadering by Hennie Ackermann se werkswinkel
gehou. Die vergadering het afgeskop met ‘n kort
bespreking oor wat verlede jaar gebeur het en wat met
die groep bereik wil word. ‘n Komitee vir die
Kabinetmakers is ook verkies.

Komitee L na R: Hennie Ackermann, Willie
Marneweck, Dries du Toit, Klaas Coetzee

Daar is ‘n paar doelwitte opgestel wat as riglyn vir die
groep se werkswyse vir 2015. Die doelwitte is as volg:
1. Groter deelname aan die Kabinetmakers
se aksies.

 Almal moet poog om mekaar aan te moedig
om deel te neem;

 Veral nuwe lede moet doelbewus genader
word ten einde hulle te help tuis voel in die
Vereniging;

 Almal moet bewus gemaak word van die feit
dat daar binne die groep baie houtwerkkennis
beskikbaar is. Hierdie kennis moet deur
aktiewe deelname benut word.

2. Aktiewe “Bring en wys.”
 Almal moet doelbewus poog om ‘n”bring en

wys-item” na die maandelikse vergadering
van die sub-groep te bring. Dit sluit enige
intressante ding in waarmee jy gesukkel het,
of iets wat jy met gesukkel reggekry het, of
internet adresse wat vir ‘n houtwerker
belangrik mag wees en soortgelyke goed.
Deur hierdie doelwit te steun kan baie kennis
onderling versprei word.

3. Bevorder mentorskap onder lede.
 Al die lede moet poog om betrokke te raak by

mentorskap as ‘n gegewe. As jy nie weet hoe
nie, vra iemand om te help, of verneem wie
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die aangewese persoon wat kan help om ‘n
spesifieke probleem op te los;

 Kundige lede kan gevra word om veral
beginners met raad en daad by te staan.

4. Om gedurende 2015 ‘n groot verbetering
in deelname aan die Vereniging se aktiwiteite te
bewerkstellig.

 Ons moet betrokke raak by die sub-groep se
aktiwiteite soos die bywoning van die
vergaderings, die deelname aan die “bring en
wys” aktiwiteit tydens die vergaderings,
indiening van voorstelle vir die inhoud van die
agendas vir die sub-groep se vergaderings
ens;

 Almal moet poog om aktief deel te neem aan
aktieweteite soos “projek plank”, “Aids and
Gadgets”, die jaarlikse uitstalling (beide deur
items in te skryf en dan ook saam met jou
familie en vriende die dag by te woon).

5. Om nuwe lede aktief te betrek ten einde
hulle te help om vinnig in te skakel en tuis te voel.

 Daar is heelwat tyd aan ‘n bespreking van
hierdie aangeleentheid gewy. Dit kom daarop
neer dat nuwe lede normaalweg vreemd is en
ontuis voel. As almal doelgerig poog om
gesprekke met nuwe lede aan te knoop, hulle
aan ander lede voor te stel (veral diegene wat
moontlik kenner is op sake wat die nuwe lid
mag kwel);

 Nuwe lede moet bewus gemaak word van die
feit dat almal, op hul eie beskeie manier,
bereid is om te help met mekaar se
probleempies.

Kabinetwerkers

Hennie Ackerman het met behulp van ‘n
rekenaaraanbieding aan die vergadering gewys hoe hy
te werk gegaan het om ‘n besonderse bed te maak

Hennie wys die bed wat hy gebou het

Die dag se verrigtinge is met ‘n koppie tee/koffie en
ligte verversings, wat goedgunstiglik deur die
Ackermanns voorsien is, afgesluit

Die volgende werkswinkel word op 14 Februarie
gehou, by Willie Marneweck se tuiste te: 17
Rubensweg in Faerie Glen om 9h00. Die tema is die
las van hout vir meubel maak.

Editorial
Editor: Paul Roberts
E-Mail: paul.roberts@ptawoodworkers.com
Tel: 084 515 2773
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HOUTWERKVERENIGING VAN PRETORIA

STAAT VAN FINANSIëLE PRESTASIE VIR DIE JAAR GEëNDIG 31 DESEMBER 2014

BEDRYFSINKOMSTE 2014 2013

37 937.16 36 354.27

Intreegeld ontvang 490.00 120.00

Ledegeld ontvang 23 484.59 23 175.00

Draaiersgelde ontvang - -

Hardware Centre Borg Hemde - 5 000.00

Rente ontvang: Belegging 2 428.21 1 839.27

Lopende rekening 4.36

Diverse verkope: Advertensies , dasse, kabinette, tydskrifte 4 000.00 560.00

Verkope van Hemde en Voorskote 7 530.00 5 370.00

Botaniese Tuine Funksie Surplus - 190.00

Donasie - 100.00

MINUS BEDRYFSUITGAWES

20 968.72 20 815.14

Skryfbehoeftes en posgeld - 517.70

Verversings en funksies 5 914.70 793.85

Bankkoste 3 255.60 2 268.18

Tambotiekoste 534.00 1 061.58

Honorarium: Tambotie - 4 000.00

Webwerfkostes 568.00

Projek Plank pryse 500.00 500.00

Aids & Gadget pryse 500.00 500.00

Hobbyx: Johannesburg en Midrand 567.05 -

Draaiersboek - 268.00

Ereledenaamplaatjies(Willie de Wet) 105.95 722.00

Hout/Glas vir UP vertoonkas - 678.83

Koste van Verkope: Hemde en Voorskote 7 116.46 8 730.00

Penne en wyn as geskenke 1 906.96 -

Toegangsgelde Botaniese Tuine - 775.00

BEDRYFSURPLUS (TEKORT) VIR DIE JAAR 16 968.44 15 539.13

UITSTALLINGSINKOMSTE 11 480.00 11 070.00

MIN UITSTALLINGSUITGAWES 18 689.17 9 907.39

-7 209.17 1 162.61

TOTALE SURPLUS (TEKORT) VIR DIE JAAR 9 759.27 16 701.74


