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1.

NAAM
Die naam van die organisasie is WILDBEDRYF SUID-AFRIKA, afgekort as
WRSA, met Engelse naam, nl. WILDLIFE RANCHING SOUTH AFRICA
(WRSA) as die geregistreerde naam van die organisasie.

2.

AARD VAN DIE ORGANISASIE
2.1

WRSA is ’n geregistreerde maatskappy sonder winsbejag wat die
nasionale en internasionale belange van die bedryf gerig op die
volhoubare teël, bewaring, produksie en bemarking van wild in SuidAfrika verteenwoordig. Dit bestaan uit lede wat natuurlike persone of
’n geassosieerde regspersoon mag wees.

2.2

Die organisasie word as ’n gesentraliseerde nasionale eenheid bedryf
met lede wat direk lidmaatskap verkry asook lidmaatskapgelde betaal.

2.3

Ten einde vir plaaslike of spesifieke omstandighede voorsiening te
maak, word voorsiening gemaak vir organisering in streek
wildboerkamers en bedryfstakke.

2.4

2.3.1

Streek wildboerkamers is of ’n bestuur van ŉ Provinsie, of een
van meer Streke in ŉ Provinsie. ŉ Streek wildboerkamer
bestaan uit ‘n minimum van 20 volopbetaalde lede. ŉ Streek
wildboerkamer se affiliasie by WRSA kan deur WRSA-direksie
goedgekeur word indien daar minder as 20 volopbetaalde lede
is, en daar ander verdienstelike redes, byvoorbeeld geografiese
afstande in ag geneem word.

2.3.2

Bedryfstakke wat Nasionaal geaffilieer is, skakel direk by die
portefeulje van die Adjunk-President in.

Bedryfstakke wat slegs in ŉ streek funksioneer, skakel by ŉ Streek
wildboerkamer in en kan wees:
2.4.1

studiegroepe

2.4.2
geografiese gebiede met ’n streekverteenwoordiger of
bestuur
2.5

3.

Streek wildboerkamers en bedryfstakke word gekoordineer en
integreer deur die Adjunk-President asook ‘n Presidentkomitee.

DOELSTELLINGS
3.1

Die bevordering van volhoubare wildproduksie en benutting, as
lewensvatbare, ekonomiese aktiwiteit. Benutting kan wees jag, teël van

-2diere (produksie), vleisproduksie, eko-toerisme en natuurlewe vir beide
die plaaslike en internasionale markte.
3.2

Om as nasionale verteenwoordiger te dien vir die wildbedryf in SuidAfrika en die belange daarvan te bevorder, te dien en te beskerm.

3.3

Fasiliteer die ontwikkeling van ’n Suid-Afrikaanse handelsnaam vir
wildvleisproduksie en bemarking, ten einde ekonomiese voortbestaan te
verseker deur plaaslike en internasionale markte en afsetpunte.

3.4

Instandhouding van ‘n gedragskode vir lede.

3.5

Om as enigste nasionale skakelliggaam en onderhandelaar te
funksioneer tussen die georganiseerde wildbedryf, die owerheid en
ander belangegroepe.

3.6

Om grondhervorming en die vestiging van swart wildboere te ondersteun
en aktief saam te werk met ekonomies volhoubare inisiatiewe.

3.7

Die bevordering van navorsing, kennis en tegnologiese-ontwikkeling met
betrekking tot die natuurlike plant- en wildlewe en die bestuur daarvan,
aanlopend tot ekonomiese benutting van wildproduksie.

3.8

Om leiding en voorligting in wildproduksie en benutting te gee, en die
aangeleenthede met sy lede te bespreek en gegewe hul mandaat
besluite te neem. Om maatreëls te tref vir die uitvoering van sodanige
besluite, met spesifieke verwysing na owerheidsbeleid en administrasie.

3.9

Om grondige ondersoek in te stel na enige saak wat wildproduksie raak
en om inligting wat vir die wildprodusente doelmatig mag wees te
versamel, te verwerk en te versprei.

3.10

Fasiliteer
die
aanvaarding
wildproduksiemetodes.

3.11

Om die verbruiker deur middel van voorligting, gesamentlike
reklameveldtogte of ander wyse op te voed, ten einde ’n groter mark vir
wildbenutting te skep.

3.12

Om wettige stappe te doen ter beskerming en bevordering van die regte
en belange van lede.

3.13

Om te assosieer met ander belanghebbende verenigings/organisasies
(bv. Agri SA en toerisme agentskappe) op ’n wyse soos deur die direksie
bepaal.

3.14

Om internasionale of plaaslike vergaderings, seminare, inligtingsdae of
konferensies te reël en te hou vir die lewering van verhandelinge, die
bespreking van onderwerpe wat betrekking het op die wildbedryf en om
aanbevelings te doen oor sake wat gemeenskaplike optrede verg.

van

doelmatige

en

gesonder
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4.

3.15

Om Swart Ekonomies Bemagtiging aan te spreek, te bevorder en om
daadwerklik vir die bevordering van die opleiding van werkgewers en
werknemers in die wildbedryf te beywer.

3.16

Om die bevordering van gesonde arbeidsverhoudings
beroepsveiligheid in die wildbedryf te fasiliteer.

EIENDOMSREG VAN LEDE EN BEPERKING VAN AANSPREEKLIKHEID
4.1

5.

en

Geen lid van ’n Streek wildboerkamer of Bedryfstak verkry op grond van
sy lidmaatskap enige eiendomsreg, titel of eis ten opsigte van of belang
in enige eiendom van die Organisasie nie.

PLIGTE EN BEVOEGDHEDE VAN DIE DIREKSIE
5.1

Die sake van WRSA word deur die direksie ooreenkomstig hierdie
grondwet, asook besluite en mandate van die Presidentskomitee en ’n
WRSA Algemene Jaarvergadering bestuur. Die direksie voer die
doelstellings van die organisasie uit en oefen benewens die ander
bevoegdhede wat hierin aan die direksie toegewys is, ook die volgende
bevoegdhede namens die organisasie uit:
5.1.1

Om gesamentlike en afsonderlik doelmatige en eties korrekte
korporatiewe bestuur van die organisasie na te streef en te
verseker.

5.1.2

Om gelde en ander bates vir die organisasie te ontvang, te
administreer en aan te wend; om gelde wat nie onmiddellik deur
die organisasie benodig word nie, te belê en om sodanige
beleggings te wysig of tot geld te maak. Die direksie kan die
organisasie se gelde binne of buite Suid-Afrika bestee.

5.1.3

Om kontrakte namens WRSA te sluit en om regsgedinge
namens die organisasie in te stel of te laat instel, te voer of te
laat voer, te verdedig of te laat verdedig, te skik of te aanvaar
asook om enige regsgeding teen die organisasie te verweer of te
skik. Om enige geskil waar moontlik, aan arbitrasie te onderwerp
en om, in verband met sodanige regsgedinge of arbitrasie en
enige Kommissie van Ondersoek die nodige regspraktisyns aan
te stel en te vergoed.

5.1.4

Om amptenare, kontrakteurs of agente aan te stel om die werk
en sake daarvan te behartig en uit te voer; met die magte,
vergoeding en ander voorwaardes soos toepaslik wat van tyd tot
tyd bepaal mag word.

5.1.5

Om ampsdraers en amptenare skadeloos te stel ten opsigte van
enige leed of skade deur hulle in die loop van hulle diens
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persone wat gelde van die organisasie hanteer.
5.1.6

Om op nasionale vlak verteenwoordigers te benoem en/of te
verkies in owerheidsliggame of enige ander liggaam of
organisasie wat betrekking het op die wildbedryf.

5.1.7

Om geskenke en/of bydraes van enige aard vir WRSA te
ontvang.

5.1.8

Om alles te doen wat nodig mag wees om aan bogenoemde
bevoegdhede en doelstellings uitvoering te gee, met dien
verstande dat:

5.1.8.1 WRSA ’n regspersoon is, en as sodanig die selfstandige draer
van regte en verpligtinge is, afsonderlik van sy onderskeie lede;
5.1.8.2 by ontstentenis van ontbinding, soos hierin vermeld, die
organisasie oor die eienskap van voortdurende opvolging beskik,
en as ’n selfstandige entiteit sal voortbestaan nieteenstaande
wisseling van lede;
5.1.8.3 in die sluit van regshandelinge namens die organisasie, die
aanspreeklikheid van sy amptenare, lede en direksie uitdruklik
beperk word tot die omvang van die bates van die organisasie
op enige gegewe tydstip insluitend ledegelde van die betrokke
finansiële jaar.
5.1.8.4 Die aanspreeklikheid van enige lid van ‘n Streek wildboerkamer
of bedryfstak, of lid van die direksie of lid van die
Presidentkomitee, is beperk tot die ledegelde deur hom
betaalbaar in ’n enkele finansiële jaar.

6.

KANTOORPERSONEEL
6.1

Die direksie stel die bedryfsbestuurder aan wat die hoofamptenaar van
die organisasie is.

6.2

Die pligte van die bedryfsbestuurder sluit die volgende in:
6.2.1 doelmatige administrasie van al die organisasie en sy Streek
wildboerkamers se aktiwiteite;
6.2.2 funksioneer as algemene maatskappy-sekretaris;
6.2.3 die werwing van nuwe lede; en hou van ‘n lederegister
6.2.4 die uitvoer van finansiële en rekenpligte aktiwiteite;
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Jaarvergadering en vergaderings van die direksie en
Presidentskomitee;
6.2.6 die voorlegging van finansiële state aan die Presidentskomitee en
WRSA-Algemene Jaarvergadering.
6.2.7 om geouditeurde state aan die direksie voor te lê vir goedkeuring.
6.2.8 enige ander pligte deur die direksie bepaal;

7.

LIDMAATSKAP
7.1

Die toelating en aanvaarding van lede, en opheffing van lidmaatskap is
onder die beheer en volle diskresie van die direksie, sonder opgaaf van
redes.

7.2

Die lede van die organisasie bestaan uit:

7.3

7.2.1

bona fide wildboere;

7.2.2

geassosieerde regspersone te wete Bedryfstakke (organisasies
soos aanvaar as lid op die Algemene Jaarvergadering van
WRSA of
op
’n
Streek
wildboerkamer
Algemene
Jaarvergadering).
Bedryfstakke het geen stemreg tydens
Algemene Jaarvergaderings van WRSA nie;

7.2.3

gekoöpteerde lede

7.2.4

ere-lede;

7.2.5

geassosieerde lede.

‘n Wildboer word gedefinieer as ‘n persoon of maatskappy wat, in
ooreenstemming met die bedoeling van Artikel 3.1 hierbo;
7.3.1

direk in beheer is van die titelregte van grond (geregistreerde
eienaar van die grond), of

7.3.2

die huur van sodanige grond, of

7.3.3

in ’n kontraktuele verhouding staan met die eienaar of huurder
van sodanige grond. ‘n Doelwit daarvan is wildproduksie, jag
en/of eko-toerisme. Die kontraktuele verhouding moet vir die
direksie aanvaarbaar wees; of

7.3.4

eiendomsreg het van wild soos vervat in Wet 105 van 1991.
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8.

7.4

Aansoeke om toelating as lede moet deur middel van ‘n voltooide,
voorgeskrewe aansoekvorm om lidmaatskap wees en die besonderhede
bevat soos deur die Presidentskomitee voorgeskryf.

7.5

Lede betaal die ledegelde soos van tyd-tot-tyd deur die direksie bepaal.
Lede van Streek wildboerkamers en Bedryfstakke sal ooreenkomstig
Artikel 2.3 direk by WRSA geregistreer wees. Natuurlike persone as
lede van ’n Bedryfstak is nie noodwendig direk by WRSA geregistreer
nie, byvoorbeeld ‘n spesialis navorser wat nie ook ’n wildboer is nie.

7.6

’n Erelid is ’n persoon wat hom onderskei het en aan wie die
Organisasie eer wil betoon vir voortreflike dienste en word op
aanbeveling van die direksie of Presidentskomitee aangewys, en geniet
al die voordele van lidmaatskap.

7.7

Ander individue wat nie ooreenkomstig Artikel 7.2 en 7.3 kwalifiseer vir
lidmaatskap nie, kan gekoöpteer word as lid van die organisasie in
enige hoedanigheid soos deur die direksie goedgekeur. Gekoöpteerde
lede geniet al die voordele van lidmaatskap.

7.8

Ander individue wat nie ooreenkomstig Artikel 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3 en 7.2.4
kwalifiseer vir lidmaatskap nie, kan as geassosieerde lede van WRSA
aanvaar word maar sal geen stemreg hê nie.

STEMMING DEUR LEDE
8.1

9.

Elke lid, soos gedefinieer in Artikels 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3 en 7.2.4, wie se
ledegelde opbetaal is, is by enige Algemene Jaarvergadering van sy
Streek wildboerkamer stemgeregtig, en sal slegs een stem hê.

WRSA ALGEMENE JAARVERGADERING
9.1

Tensy daar volgens die mening van WRSA direksie buitengewone
omstandighede bestaan, hou WRSA jaarliks ’n Algemene
Jaarvergadering.

9.2

Verteenwoordiging op die Algemene Jaarvergadering sal wees:
9.2.1 Die direksie van WRSA
9.2.2 Voorsitters van Streek wildboerkamers of ‘n persoon soos deur
Streek wildboerkamer afgevaardig (kyk Artikel 9.4)
9.2.3 Voorsitters van Bedryfstakke wat by WRSA geaffilieer is.

9.3

Tydens die Algemene Jaarvergadering doen WRSA-direksie verslag met
betrekking tot die jaar se aktiwiteite per portefeulje, en gee ’n oorsig van
strategiese aspekte vir die komende jare.
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Die lede van die Presidentskomitee word jaarliks tydens WRSA
Algemene Jaarvergadering bevestig. As reël sal voorsitters van Streek
wildboerkamers die lede van die Presidentskomitee wees. ‘n Streek
wildboerkamer mag egter ‘n ander lid nomineer, ook in die geval dat sy
Voorsitter reeds ‘n lid van die Direksie is.

9.5

Die President en Adjunk-President word vir ’n maksimum termyn van
twee agtereenvolgende jare verkies, maar kan na ’n onderbreking in
dienstermyn weer as President of Adjunk-President verkies word. Die
Adjunk-President kan egter onmiddellik as President verkies word,
sonder ‘n onderbreking in dienstermyn.

9.6

Die direksie kan besoekers na Algemene Jaarvergaderings uitnooi.

9.7

Die Algemene Jaarvergadering vind plaas op die plek en tyd deur die
direksie bepaal. Kennis moet ses weke voor die vergadering gegee
word.

9.8

Op die Algemene Jaarvergadering word die aangeleenthede wat op die
sakelys verskyn en enige onbestrede mosie wat nie op die sakelys is
nie, behandel. Enige lid kan ’n voorstel vir ’n oorweging op die sakelys
indien.

9.9

Elke voorstel wat op die sakelys geplaas word, moet:
9.9.1 binne die raamwerk van die organisasie se doelstellings val;
9.9.2 minstens een maand voor die datum van die Algemene
Jaarvergadering waar dit oorweeg moet word, skriftelik aan die
sekretariaat voorgelê word;
9.9.3 deur die direksie goedgekeur word voordat dit op die sakelys
geplaas word;
9.9.4 by ’n Algemene Jaarvergadering kan oor enige saak wat die
organisasie raak, besluit word behalwe sake deur hierdie
grondwet aan die direksie gedelegeer.

9.10 Die verkiesing van die President en Adjunk-President geskied per
stembrief na ŉ skriftelike nominasie deur ŉ voorsteller en sekondant.

10.

PRESIDENTSKOMITEE
10.1

Die aard en rol van die Presidentskomitee is om die Adjunk-President
behulpsaam te wees met die koördinasie, integrasie en leidinggewing
met betrekking tot Streek Wildboer kamer en bedryfstak
aangeleenthede; byvoorbeeld:
10.1.1 Administrasie

-810.1.2 Georganiseerde wildsbedryf- en produksie/ landbou/ bosbou/
vuurbeheer en bestuur/ water beheer en bestuur/
veiligheidswetgewing, ensomeer.
10.1.3 Selfregulering
10.1.4 Skakeling met provinsiale en plaaslike owerhede en regeringsagentskappe,
10.1.5 Formulering en implementering van regulasies, rapportering en
die bestuur van inligting.
10.1.6 Algemene ledesake.

11.

10.2

Die Presidentskomitee vergader so dikwels as wat die sake van die
organisasie dit vereis, met dien verstande dat minstens twee
vergaderings gedurende ’n finansiële jaar gehou word waarvan een net
voor WRSA Algemene jaarvergadering kan wees.

10.3

Vyftig persent plus een lid van die Presidentskomitee vorm ’n kworum by
’n vergadering van die Presidentskomitee.

10.4

Die Adjunk-President tree by vergaderings van die Presidentskomitee as
Voorsitter, op of in sy afwesigheid ’n persoon soos aangewys deur die
aanwesige lede.

AANSTELLING VAN WRSA DIREKSIE
11.1

Die President en Adjunk-President word vir ’n 2 jaar termyn tydens ’n
WRSA-Algemene Jaarvergadering verkies.
11.1.1

Die President wys ses nie-uitvoerende direkteure vir ’n periode
van twee jaar aan. Die President, Adjunk-President en die ses
nie uitvoerende direkteure is die direksie vir WRSA

11.1.2.

Die nie-uitvoerende direkteure word in portefeuljes soos volg
aangewend en gemandateer:
11.1.2.1

Regulatoriese aangeleenthede;

11.1.2.2

Administrasie en Skakeling met Owerhede;

11.1.2.3

Bemarking, Handel en Promosie;

11.1.2.4

Navorsing, bewaring, standaarde en norme;

11.1.2.5

Finansies en Borgskappe;

11.1.2.6

Lede-aangeleentheid as deel van Presidentsraad.
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DIREKSIEVERGADERING
12.1

Direksie-vergaderings sal elke kwartaal gehou word.

13. PROSEDURE BY ALGEMENE JAARVERGADERINGS VAN STREEK
WILDBOERKAMERS

14.

13.1

Die voorsitters van Streek wildboerkamers tree by die Algemene
Jaarvergaderings van Streek wildboerkamers as voorsitter op of in sy
afwesigheid die vise-voorsitter.

13.2

Die beslissing van die voorsitter aangaande enige punt van orde of
prosedure is geldend.

13.3

Lede teenwoordig vorm ’n kworum met dien verstande dat ses weke
kennis van die vergadering gegee is.

13.4

Besluite van ’n Algemene Jaarvergadering word by meerderheid van
stemme van teenwoordige stemgeregtigdes geneem.

13.5

Verkiesing van Voorsitter en Vise-Voorsiter van Streek wildboerkamers
geskied per stembrief na skriftelike nominasies met ‘n handtekening van
die kandidaat dat hy beskikbaar is. ‘n Bestuurslid moet ook afgevaardig
word om op Nasionale vlak as sekundus lid te dien in geval die
Voorsitter nie beskikbaar is nie.

13.6

Verkiesing van lede van die bestuur van ’n Streek wildboerkamer
geskied per stembrief. Oor alle ander aangeleenthede word by wyse van
die opsteek van hande gestem, tensy enig vyf stemgeregtigde persone
versoek dat daar deur middel van stembriewe gestem moet word.

13.7

In die geval van ’n staking van stemme, op watter wyse ookal, beskik die
voorsitter van die vergadering bo en behalwe sy gewone stem, oor ’n
beslissende stem.

13.8

Waar meer as een Streek wildboerkamer in ŉ Provinsie, nasionaal
geaffilieer is, vorm die voorsitters ŉ bestuurskomitee wat direk met
Provinsiale Owerheids-agentskappe of departemente skakel en beding.
Hierdie bestuurskomitee kan ook ŉ mandaat aan een van die
streekvoorsitters of ŉ lid van een van die Streek wildboerkamers gee om
namens hulle vergaderings van WRSA by te woon.

AANSTELLING VAN OUDITEUR
14.1

WRSA-Algemene Jaarvergadering stel jaarliks ’n ouditeur vir die
organisasie aan.
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FINANSIëLE JAAR VAN DIE ORGANISASIE
15.1

16.

17.

18.

Die finansiële jaar van die organisasie is 1 Januarie tot 31 Desember.

ONTBINDING VAN DIE ORGANISASIE
16.1

Die organisasie word ontbind indien ten minste twee-derdes van diegene
wat by ’n WRSA-Algemene Jaarvergadering stemreg het, by wyse van
’n stembrief ten gunste van sodanige ontbinding stem.

16.2

Geen voorstel vir die ontbinding van die organisasie word oorweeg tensy
alle lede ten minste negentig dae voor die oorweging van die voorstel
deur die direksie daarvan in kennis gestel is nie.

16.3

In die geval van ontbinding/likwidasie van WRSA word alle lopende
uitgawes en verpligtinge daarvan gedelg.
Enige bates wat na
voornoemde proses die restant vorm, word nie aan die lede van WRSA
organisasie uitbetaal of verdeel nie. Sodanige restant word deur die
direksie geskenk of op ‘n ander wyse oorgedra aan ‘n organisasie met
soortgelyke doelstellings as die van WRSA welke ontvanger organisasie
minstens van inkomstebelasting vrygestel moet wees. Indien die
direksie nie tot ‘n vergelyk kan kom met betrekking tot die ontvanger van
die restant bates nie, sal die Minister waaronder die wildbedryf resorteer
die nodige besluite neem.

WYSIGING VAN DIE GRONDWET
17.1

Hierdie grondwet kan by ’n WRSA Algemene Jaarvergadering by besluit
wat met ’n twee-derde meerderheid van die teenwoordige
stemgeregtigde lede aanvaar is, gewysig word. Stemming geskied per
stembrief.

17.2

Elke voorstel vir ’n wysiging van die grondwet moet in die agenda van
die betrokke WRSA-Algemene Jaarvergadering vervat wees tesame met
’n aanbeveling van die direksie asook Presidentskomitee.

17.3

Die direksie kan uit eie beweging en met akkoord van die
Presidentskomitee ’n wysiging aan die Grondwet voorstel en aanbeveel.

TAAL
18.1

Die grondwet word in Engels en Afrikaans weergegee. In geval van
teenstrydigheid tussen die twee tekste geniet die Engelse teks voorrang.
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GOEDGEKEUR
19.1

Tydens AJV 14 Maart 2008, goedgekeur en aanvaar as Grondwet van
WRSA.

