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27 Mei 2020  
 
AAN: ALLE LEDE VAN DIE ALGEMENE RAAD VAN TLU SA 

 UITVOERENDE KOMITEELEDE 
 VOORSITTERS VAN DISTRIKSLANDBOU-UNIES EN HUL GEAFFILIEERDE 

BOEREVERENIGINGS  
 VOORSITTERS VAN BOERE-UNIES  
 GEAFFILIEERDE LANDBOUBESIGHEDE  
 GEAFFILIEERDE BEDRYFSORGANISASIES 
 STREEKKANTORE 

  
 
Meneer / Mevrou, 
 
TLU SA DIGITALE JAARKONGRES 2020 
 

TEMA:  "’n Nuwe aanslag " 
 

 
Van die ouer garde in TLU SA se geledere sal bevestig dat TLU nog altyd daarvoor bekend was dat hy 
lank voordat ander dit sou waag, globale tendense in die landbousektor kon voorsien en lede 
dienooreenkomstig kon adviseer.   
 
So ook is die tema vir hierdie jaar se kongres reeds vroeg in die jaar vasgestel min wetende dat die 
wêreld letterlik so vinnig sou verander dat dit die noodsaaklikheid vir ‘n nuwe aanslag so pertinent sou 
bevestig. 
 
Suid-Afrikaanse boere produseer voedsel van hoë gehalte en sy uitvoerprodukte kan wêreldwyd in 
markte gevind word. 
 
Suksesvol in soveel opsigte sou 'n mens dink dat die landbousektor net belangriker moet word namate 
die wêreldvraag na bekostigbare en gesonde voedsel en vesel toeneem.  Goeie kos is noodsaaklik vir 'n 
goeie lewensgehalte.  Maar nog voor die realiteit van die Covid-19 pandemie ons getref het, het die 
sektor reeds groot uitdagings in die gesig gestaar - baie buite produsente se beheer - wat die sektor se 
vermoë, om 'n groeiende en toenemend verstedelikende bevolking te voed, belemmer. 
 
Boere moes egter nog altyd aanpas na gelang van omstandighede buite hulle beheer en is daar met 
groot vindingrykheid en harde werk steeds lewensvatbaar gebou en verbou.  Nuwe wyses is 
voortdurend geskep om grond te bewerk om voedsel te kan produseer en moes boere nog altyd leer 
hoe om uiterste uitdagings die hoof te bied.  
 
En vandag, met ongekende en buitengewone uitdagings wat hulle in die gesig staar, is boere steeds 
besig om op innoverende wyse probleme op te los soos wat hulle reeds vir soveel eeue doen. 
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Meeste boere moet die heersende pryse van produkte aanvaar omdat hul eie aksies nie noodwendig die 
markprys kan beïnvloed nie. 
 
Daar is egter planne wat boere kan maak om markgerigte produksie, winsgewendheid en sodoende 
ekonomiese groei en volhoubaarheid te verbeter. 
 
Dit verg egter 'n nuwe benadering, 'n nuwe manier van dink, 'n nuwe manier van boerdery ... 
 
Die voedselproduksie- en verwerkingsketting behels baie stappe en alhoewel die verskillende rolspelers 
in die voedsel- en veselproduksieketting gemeenskaplike doelstellings het, het hulle altyd onafhanklik 
gewerk met die fokus op hul eie primêre wins. 
 
Dit het egter krities geword om die belangrikste belanghebbendes in te bind en die kultuur van solo-
mentaliteit in die waardeketting te verander. 
 
‘n Nuwe benadering wat samewerking tussen boere en alle belanghebbendes in die landbou-
voedselketting moontlik maak, kan produktiwiteit verbeter, produk-diversifikasie bevorder en boere 
uiteindelik in ‘n mededingende posisie plaas om 'n wen-wen-uitkoms te behaal. 
 
Dit is vanselfsprekend dat die toepassing van die beste en nuutste tegnologiese ontwikkelings 
noodsaaklik is om die doeltreffendheid van produksie te verhoog en dat die vele suksesvolle innovasies 
wat boere wêreldwyd gebruik, met ander boere gedeel moet word. 
 
Sukses kan egter slegs behaal word as alle rolspelers in 'n gefasiliteerde proses ingevolge gevestigde 
samewerkingsooreenkomste saamwerk met die fokus daarop om verskaffingskettings en 
waardekettings in 'n omvattende agri-voedselstelsel te inkorporeer. 
 
Saam kan ons verseker dat die sektor, as 'n belangrike werkgewer en verskaffer van 'n beduidende deel 
van die voedsel wat ons elke dag eet, die nasionale strategiese bate word wat dit behoort te wees. 
 
Hierdie nuwe benadering is van kritiese belang indien die landbousektor sy geweldige potensiaal om 
voedselsekerheid en welvaart in Suid-Afrika te verseker wil bewerkstellig en TLU SA is opgewonde om 
sy inisiatiewe in hierdie verband met u op ons jaarlikse kongres te deel. 
 
Ongeag die huidige pandemie en beperkings wat as gevolg van toepassing is, bly die TLU SA 
Jaarkongres die hoogtepunt op TLU SA se jaarprogram waar leiers en lede via hul onderskeie affiliasies 
geleentheid gebied word om knelpunte te debatteer en uiteindelik ook beleid te formuleer.  Ons gaan 
daarom voort om hierdie jaar die Kongres in ‘n digitale formaat aan te bied is die instruksies oor die 
gebruik van die Zoom-funksie reeds aan affiliasies gestuur. 

 
 
Die konsep kongresprogram word hiermee saam voorsien.   

 
Namens die President, het die Bestuur van TLU SA die voorreg om u hiermee in kennis te stel van 
die volgende Kongresreëlings: 
 
 
1. KONGRES: 
 Datum:  Woensdag, 9 September 2020    
 Tyd:  08:45 tot 13:00 

Plek: Streke en affiliasies vergader op punte wat hulle self skep vanwaar daar via Zoom by die 
Kongres ingeskakel kan word.  

 Obaro het hulle fasiliteite by die onderskeie takke beskikbaar gestel en kan plaaslik 
reëlings in die verband getref word om vandaar die kongres via Zoom te kan bywoon.  
(Die kontaklys van die verskillende Obaro takke word hierby aangeheg met dank aan Nic 
Bronkhorst.) 
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   Alternatiewelik kan lede self ook van Zoom gebruik maak om direk by die Kongres in te  
   skakel. 
 Formaat: In camera  

Dokumentasie:  Alle dokumente sal vooraf gesirkuleer word om besluitneming te vergemaklik en te  
  bespoedig. 

 
 
2. STEMKRAG 

Kongresgangers se ledegeld moet ten volle opbetaal wees. Uitstaande ledegeld moet asseblief in rekening 
07 000 00 83 inbetaal word.  Alle stemprosedures sal per Whatsapp geskied en sal die elke afgevaardigde 
wat ‘n stem/me mag uitbring dit per die Whatsapp-funksie kan doen.  Volledige prosedure in die verband sal 
apart beskikbaar gestel word. 

 
 
3. REGISTRASIEPROSEDURE  

Affiliasies word vriendelik versoek om kongresgangers te registreer deur die registrasievorm hiermee saam 
volledig en leesbaar te voltooi. 
 
DLU's en BU's word ook vriendelik versoek om met hul strukture en substrukture (BV’s) op te volg en 
kongresbesprekings te koördineer.   
 
Besprekings van amptelike kongresgangers moet via die DLU/BU/Streekkantoor geskied maar dit staan ook 
volopbetaalde lede vry om self die vorm te voltooi om as waarnemer te registreer.  (Sodra 'n stemreg egter 
toegeken word, moet die affiliasie daarvan kennis dra en dit so goedkeur.) 
 
Streke word vriendelik versoek om betyds met DLU’s en BU's op te volg of die besprekings deurgestuur is.  

 
 
4. KEERDATUM -  VRYDAG, 21 AUGUSTUS 2020  

Help asseblief dat ons besprekings vroegtydig inkry.  Saam kan ons verseker dat TLU SA se eerste digitale 
kongres ook 'n hoogtepunt vir TLU SA sal wees.   

 
 
Vir enige navrae kontak asb. mev Lynne Liebenberg by tel. 079 170 2345 of register@tlu.co.za. 
 
 
Vriendelike groete 

 
Bennie van Zyl 
HOOFBESTUURDER 
 
Namens 

 
Louis Meintjes 
PRESIDENT, TLU SA 
   

Have you eaten today? Thank the farmer and his workers.  
No farmer, no food, no future! 

 
Geëet vandag? Ondersteun boere en hul plaaswerkers. 

Geen boer, geen kos, geen toekoms!  
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