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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 JAARKONGRES 2021
TEMA:

"Laat Landbou Leef "

Om te sê dit was ŉ bittere moeilike jaar is ŉ onbetwisbare feit. Die landbousektor, die land en die wêreld
is in absolute chaos gedompel en die negatiewe impak is steeds vir meeste van ons ŉ tasbare realiteit.
Daar word maklik gepraat van die “nuwe normaal” maar is die situasie wat sedert die Covid-19
pandemie ontwikkel het alles behalwe normaal.
Wêreldwyd het die effek van die Covid-19 pandemie uitgespeel en indien dit jou nie direk geraak het op
een of ander wyse nie, is jy werklik bevoorreg. Baie se lewens is letterlik verpletter deur die verliese wat
gelei is. In baie gevalle is broodwinners of hul gesinslede oorlede, in baie gevalle het werknemers hulle
werk en inkomste verloor, baie het die dak oor hul kop verloor, besighede het toegemaak, en baie gaan
slaap honger ongeag humanitêre of finansiële hulp wat op ŉ ad hoc basis moontlik verleen is.
Alhoewel die krisisse in baie gevalle die slegste uit mense na vore gebring het, was dit ook ŉ tyd waar
die ruimhartigheid van die mens aanskou is. Gemeenskappe en boere het mekaar ondersteun met
kospakkies, voer vir diere en beslis ook met onderskraging.
In hierdie tyd het dit net weer duidelik geword dat die landbousektor die hoeksteen vir stabiliteit in ŉ land
is.
En Suid-Afrika se boere het ongeag al die teëspoed, aanslae, uitdagings en verliese met baie genade
en deursettingsvermoë sterk bly staan, bly werk, bly boer en bly kos voorsien aan alle Suid-Afrikaners –
van die rykste van die rykes tot die armstes van die armes.
.../2

-2Desondanks word die sektor se plek in Suid-Afrika egter nie na waarde geskat nie en word daar
weliswaar roekeloos gewerk met die mense van ons land se toekoms. Ons is almal intens bewus van
die bedreigings in die sektor en weet ons dat dit indirek die kos op alle Suid-Afrikaners se tafels in
gedrang bring. En met hongersnood wat met ŉ skreiende tempo eskaleer en ŉ alledaagse verskynsel
wêreldwyd word, sou mens dink dat dit alle verantwoordelike besluitnemers sal noop om ŉ land se
landbousektor te ondersteun.
Dit kan nie eenvoudiger gestel word nie:
ŉ Wêreld sonder landbou is nie ŉ wêreld waarin ons kan oorleef nie.
Landbou gee groei
Landbou gee lewe
Landbou gee hoop
Daarom die pleidooi en vanjaar se kongrestema: LAAT LANDBOU LEEF
Kom wees deel van ons besprekings om te verseker dat, soos net ons boere kan, die regte innoverende
planne gemaak word om ŉ toekoms te verseker.
TLU SA se Jaarkongres sal weer hierdie jaar hoofsaaklik elektronies aangebied word terwyl voorsien
word dat ŉ maksimum van ongeveer 65 persone ook fisies die Kongres by die TLU SA gebou sal kan
meemaak. Die gebruik van die Zoom-funksie is nou reeds goed onder die knie gekry maar kan die
prosedure op aanvraag aan u gestuur word indien u dit nog nie voorheen gebruik het nie. U kan ook vra
dat die kantoor die Zoom-funksie saam met u toets en is u welkom om dit so aan te dui op die
registrasievorm.
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.

2.

3.

KONGRES:

Datum:
Tyd:
Plek:

Woensdag, 1 September 2021
08:45 tot 13:00
Streke en affiliasies vergader hoofsaaklik in streekverband waar daar in groepsverband
via Zoom ingeskakel word.
Alternatiewelik kan lede self ook van Zoom gebruik maak om direk by die Kongres in te
skakel.
Sprekers, leiers asook verteenwoordigers van ons borge sal by TLU SA gebou die
Kongres-verrigtinge meemaak.
Dokumentasie: Alle dokumente sal vooraf gesirkuleer word om besluitneming te vergemaklik en te
bespoedig.

STEMKRAG

Kongresgangers se ledegeld moet ten volle opbetaal wees. Uitstaande ledegeld moet asseblief in rekening
070 000 083 inbetaal word. Die stem-proses sal per WhatsApp geskied en sal elke afgevaardigde wat ŉ
stem/me mag uitbring dit per die WhatsApp-funksie kan doen. Hierby aangeheg is die volledige
stemprosedure.

REGISTRASIEPROSEDURE

Affiliasies word vriendelik versoek om kongresgangers te registreer deur die registrasievorm hiermee saam
volledig en leesbaar te voltooi.
DLU's word ook vriendelik versoek om met hul strukture en substrukture (BV’s) op te volg en registrasie te
koördineer.
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-3Besprekings 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, 20 AUGUSTUS 2021

Almal se samewerking om die registrasieproses so vinnig moontlik te kan afhandel sal waardeer word.

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

Bennie van Zyl
HOOFBESTUURDER
namens

Henry Geldenhuys
PRESIDENT

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!

