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In Eendrag staan die Onder-Primarius dikwels bekend as Meneer Beheer – die stil ou wat 
die primarius bystaan en sorg dat al die reëlings reeds getref is. 
 
Hy doen die administratiewe take en sorg dat die kosmense en skoonmakers gelukkig is, 
en dat die verwelkomingsweek glad verloop. Hy is ook die ou in die hard hat wanneer 
daar brandoefeninge is, en die een om te raadpleeg as daar vrae oor die Reglement 
ontstaan. 
 
Om jou met die bogenoemde take te help, gee ek jou die volgende: 
 

(i) Chris Olivier se deeglike Onder-Primarius Verslag van 1999, sowel as 
Willie van Niekerk en Riaan Veldtmann se verslae van 2001 en 2002. 

 
(ii) Eendrag se 2003 Verwelkomingsprogram in harde en sagte kopie, saam 

met die Universiteit van Stellenbosch se verwelkomingspublikasies. 
 

(iii) Eendrag Manskoshuis se risikobestuurslêer, met die Handleiding: 
Risikobestuur in Koshuise (’n 29-bladsye dokument) op die HK-rekenaar. 

 
(iv) Eendrag Manskoshuis se Etos,Grondwet, Reëls, Reglemente in sagte en 

harde kopie (op die HK-sitkamer se tee-tafel). 
 

(v) Al die Kos Aangeleenthede Komitee-notules van 2003, sowel as die ekstra 
korrespondensie in verband met die Call Order Bar. 

 
Dit is belangrik dat jy die bogenoemde dokumente rustig en sorgvuldig deurlees. (Ek sou 
voorstel dat jy met Eendrag Manskoshuis se Etos, Grondwet, Reëls, Reglemente begin, 
gevolg deur Chris Olivier se Onder-Primarius Verslag van 1999.) 
 
Hierdie verslag dien slegs as aanvulling tot die bogenoemde. 

 Vooraf 
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Geluk met jou verkiesing tot Onder-Primarius van Eendrag! 
 
En welkom by die Inleiding van hierdie verslag. 
 
Of jy nou aanvanklik vir primarius gestaan het en uitgeval het, of direk jou visier op 
Onder-Primarius gestel het; dit bly ’n eer en ’n voorreg om as Onder-Primarius van 
Eendrag verkies te word. 
 
In hierdie verslag sal ek jou graag meer wil vertel van my ervaringe as Huiskomiteelid en 
Onder-Primarius vanaf 2000/1 tot en met 2002/3. (Soms sal ek heel georganiseerd werk 
en jou pligte en verantwoordelikhede logies en chronologies uiteenstip. Maar ander kere 
sal ek bykomende idees in hakies byvoeg en my sinne met ‘maar’, ‘want’ en ‘en’ begin.) 
 
Moet asseblief nie hierdie verslag as die Alfa en die Omega van verslae sien nie. Al is dit 
dalk ’n bietjie lywig, is die bedoeling hiervan nie om jou met inligting te oorweldig nie. 
Al die verslag-bladsye is op liggeel papier gedruk en die res is bloot byvoegsels wat 
rofweg by die getikte dinge aansluit. 
 

Vergun my dan ook my leksikografiese ingewings, soos dié: Sentraal tot die 
bogenoemde derde en vierde paragrawe, is daar vier woorde: ‘eer’, ‘voorreg’, 
‘pligte’ en ‘verantwoordelikhede’ wat miskien in fynere detail van mekaar 
onderskei moet word: 

 
Eer is die agting of aansien wat ’n persoon geniet, die status gekoppel aan 
’n posisie wat hy/sy (in die samelewing) beklee. ’n Voorreg is ’n reg bo 
ander, ’n guns of gawe waaroor almal nie beskik nie. 
 
Pligte is handelinge wat ’n mens volgens jou gewete of wetlike voorskrifte 
moet doen, terwyl Verantwoordelikhede die rekenskap is wat jy moet gee 
dat jy ’n werk of opdragte tot die beste van jou vermoë doen of uitvoer. 

 
Die verband tussen ‘eer’ en ‘plig’, en ‘voorreg’ en ‘verantwoordelikheid’ vorm een 
van die kern-spilpunte van hierdie verslag. Om die eer van HK-wees te mag geniet, 
is daar sekere pligte wat jy moet nakom, soos vervat in die US Koshuisreëlboekie en 
Eendrag se Etos, Grondwet, Reëls, Reglemente. Jy mag dit nie verdoesel nie. 
 
Daarteenoor rus die eis wat jy aan jouself (moet) stel om Alles vir die Huis (-
komitee) te gee, by die besef dat daar altemit ander mense is wat in jou posisie wil 
wees, (en verskriklik hard sou werk), maar nie die kans gegun is nie. 
 
Dis dus ’n voorreg om op die HK te wees. En jy het ’n verantwoordelikheid om jou 
tyd en vernuf ten volle te gebruik om méér as net die minimum moeite in jou 
portefeuljes te sit. 

 Inleiding 
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Om bloot te doen wat laasjaar se Onder-Primarius gedoen het, is nie genoeg nie. Mag jy 
jou termyn as ’n ware voorreg ervaar en alle administratiewe pligte tot kreatiewe visies 
van uitmergelende genot verfomfaai! 
 
Hoe meer jy van jouself gee, hoe meer gaan jy hieruit kry. 
 
Geniet die verslag! 
 
En alle sterkte en heil! 
 
 
 
 
 
 
___________ 
André Müller 
 
Eendrag Onder-Primarius 2002/3 
Eendrag HK-lid 2000-2002 
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Let asseblief daarop dat alle HK-lede verplig is om hulle pligte pligsgetrou na te kom. Dit 
is waarom die Universiteit van Stellenbosch ’n HK-struktuur daargestel het. 
 

1. Jou pligte as Onder-Primarius word volledig in die US Koshuisreëlboekie en 
Eendrag se Etos, Grondwet, Reëls, Reglemente uiteengesit. Die nuutste US 
Koshuisreëlboekie is by Studentesake, in die Neelsie vergkrygbaar. 

 
2. Chris Olivier se Onder-Primarius Verslag van 1999, sowel as Willie van Niekerk 

en Riaan Veldtmann se verslae van 2001 en 2002 kan ook bestudeer word. 
 

3. Aangeheg by hierdie verslag is HK-pligte soos deurgegee deur die Afdeling 
Studentesake by ’n opleidingsessie. 

 
Pligversuiming, soos om nie telefoondiens te doen nie (of om nie HK-diens te doen nie), 
moet in beginsel konsekwent gestraf word. 
 
Of moet dit? 
 
Hoe daadwerklik moet koshuisreëls toegepas word? Hoe relevant is raasboetes? Tot 
watter mate is insidente uniek en moet diskresie toegepas word? Kan ’n mens nie maklik 
genoeg daarmee wegkom om nie die 23:30 dames-uit-die-koshuis-reël toe te pas nie? 
 
Dit is onlekker om te straf. En ongewild. Maar die spel om reëls te mag buig, is slegs in 
die primarius en Onder-Primarius se hande. En daarvoor het jy integriteit nodig. 
 

Integriteit is wanneer jy herhaaldelik en sonder ophou probeer om die regte ding te 
doen ten spyte van wie jy is (en wat jou kan bevoordeel) ter wille van ander. 

 
Wees baie bewus van watter pligte jy tans opgelê is en watter reëls jy moet nakom en 
toepas. Enige afwyking van landswette, Universiteitsreëls en koshuisreglemente kan vir 
jou, die primarius, die inwonende hoof, die Huiskomitee en Eendrag in groot moeilikheid 
bring. Al is die bedoeling daarmee hoe edel. 
 
Die Onder-Primarius en primarius moet aan die begin van hulle termyn presies vasstel 
watter pligte versuimbaar is (al dan nie) en watter bykomende verantwoordelikhede hulle 
op hulleself en hulle HK – en die Huis – wil laat rus.  
 
Pligte bepaal dalk selde wat jy met jou tyd en portefeuljes gaan doen, maar dit vorm die 
grondslag van HK-wees en moet ernstig opgeneem word. 
 

Pligte 
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Portefeuljes is meer as net pligte. 
 
As Eendrag se HK-portefeuljes net volgens die US Koshuisreëlboekie of Eendrag 
Manskoshuis se  Etos, Grondwet, Reëls, Reglemente bestuur is, sou daar elke jaar ’n 
Huis- en ’n Huisfondsdans wees, en Karnaval en Rugby, maar nooit iets meers as dit nie.  
 
As HK-lede bloot hulle pligte nagekom het, sou ons nooit die Karnaval- of Kultuurbekers 
gewen het, of ag skaak- en vier pluimbalspanne ingeskryf het nie. 
 
Portefeuljes is meer as net pligte. 
 
’n Mens kan elke jaar onderskei tussen portefeuljes wat entoesiasties aangepak is, teenoor 
dié wat net administratief afgehandel is. Met Radio Eendrag wat tot EDTV gegroei het, 
en die Interseksie puntestelsel wat handomkeer verander het, kon jy sien dat daar 
belaglike hoeveelhede tyd en kreatiwiteit in die portfeuljes gesit is. 
 
Dit vat dus meer as net pligsgetrouheid om van portefeuljes ’n sukses te maak. Dit vat tyd 
en passie en anderste denke. 
 
Portefeuljes is meer as net pligte. 
 
As dit méér as net pligsgetrouheid verg om van die HK-portefeuljes ’n sukses te maak, 
dan moet die primarius en Onder-Primarius méér as net pligsgetrouheid van die 
huiskomitee eis. 
 
Daar moet ’n groter verwagting aan elke HK-lid gestel word. Daar moet vir elke 
portefeulje ’n visie wees – een wat die primarius en Onder-Primarius met die HK deel. 
 
Portefeuljes is meer as net pligte. 
 
Sodra jy ’n visie ontwikkel vir iets wat ’n verpligting is/was, kry dit lewe. Skielik hoef jy 
nie tyd te maak om aandag daaraan te bestee nie, want dit dring vanself jou gedagtes 
binne, en jou drome. En eers dán kom portefeuljes waarlik tot hul reg, wanneer dit ’n 
passie word en nie werk nie; wanneer die portefeulje vir jóú bestuur en nie andersom nie. 
 
Portefeuljes is meer as net pligte. 
 
If you ask the impossible of your people, at least give them the means to do the job. ’n 
Goeie primarius en Onder-Primarius deel met hulle HK ’n verwagting, maar gee ook vir 
hulle die nodige visie en ondersteuning. En sorg dat hulle passievol is. 
 
Vervolgens dan, ’n bespreking van elke HK-portefeulje. Want om primarius of Onder-
Primarius te wees, vereis kennis (en ’n verwagting!) van elke portefeulje. Ontspan egter, 

Portefeuljes 
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want wat volg is geensins ’n uitvoerige of volledige opsomming van elke portefeulje nie 
(daarvoor kan die vorige termyn se onderskeie HK-verslae bestudeer word). Soos die 
trant van hierdie verslag betaam, is dit bloot ’n klompie los gedagtes wat as stimilus 
gebruik kan word om ’n eie visie rondom die (alfabeties-geordende) portefeuljes te vorm. 
 
Ek sal ’n bietjie meer tyd sal aan my bykomende portefeuljes: Akademie, 
Personeelskakeling: Skoonmaakdienste, Diversiteit, Personeelskakeling: Voedseldienste, 
Risikobestuur en Websites spandeer, maar ook darem nie te veel nie. 
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Vanaf 2001 is daar toenemende fokus op koshuise as omgewings vir akademiese leer, 
ontwikkeling en prestasie. 
 
Die Universiteit het in 2001 ’n Akademiese Temperatuur Komitee vir elke koshuis (met 
eksterne nie-inwoners wat deel vorm van elke komitee) voorgestel en die Andreas van 
Wyk wisseltrofee vir Akademie is ingebring om kompetisie tussen koshuise aan te 
moedig. In 2003 is die akademiese hertoelating-vereistes vir koshuisplek verhoog wat dus 
verdere klem op inwoners se akademiese prestasie plaas. 
 
Ek het aan die begin van my termyn Akademie as portefeulje geskep en dit onder my, as 
Onder-Primarius, laat ressorteer. Daar is nog nie enige formele omskrywing van hierdie 
portefeulje in Eendrag Manskoshuis se Etos, Grondwet, Reëls, Reglemente nie. Kyk maar 
wat ek alles gedoen het, skaaf daaraan, en spesifiseer dan die pligte wanneer (of as) jy dit 
by die reglemente invoeg. Dit kan oorvleuel met die portefeuljes Kamerindeling en 
Raadgewers. 
 
Die idee van die portefeulje is om te sorg dat daar by elke besluitnemingsproses van die 
HK ’n persoon is wat met die akademiese welstand van die Huis gemoeid is. Verder sou 
die HK-lid elke kwartaal d.m.v. die inwonende hoof en Admin die inwoners se 
akademiese rekords kon trek en een-vir-een bestudeer. ’n Mens kan vinnig genoeg optel 
as iemand akademies sukkel of erg onderpresteer, of as ’n sekere kursus (soos Regte 
onder die eerstejaars) probleme veroorsaak. Soortgelyk kan ’n mens ook optel as iemand 
besonder goed presteer en dan kan só ’n persoon verder aangemoedig word. 
 
Dit vat tyd om deur al die akademiese rekords te werk, maar dis ’n pro-aktiewe manier 
om probleme op te spoor en konstruktief op te los. 
 
Die Sentrum vir Studentevoorligting (in Victoriastraat) bied verskeie akademiese 
ondersteuningsmeganismes en programme aan. Daar is spoedlees- en leertegniek-
kursusse wat gratis geneem kan word, CV- en onderhoud- werkswinkels, 
mentorprogramme, ens. Min studente weet hiervan en die ruimte is dus daar dat die HK 
’n effektiewe skakel kan wees. (Dalk kan die struktuur van die Akademiese Belangeraad 
gewysig word om met koshuise se HK-lede vir Akademie te skakel. Die ABR-voorsitter 
op die Studenteraad sou hieroor geraadpleeg kon word.) 
 
Wanneer is dit wys om ’n vak te staak of om van kursus te verander? Hoe werk die 
SANSO kredietstelsel? Wie of wat is die Hertoelatingskomitee? Vir ’n normale student 
wat per ongeluk êrens in die sisteem vashaak, is dit baie moeilik en intimiderend om 
Admin self aan te vat. Hier kan ’n ingeligte HK-lid vir Akademie ’n onmiskenbare rol in 
iemand se lewe speel. 
 

Akademie 
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By die Hanedinee word daar (d.m.v. die Kamerindeling-puntestate) vir die beste 
akademiese presteerder van elke jaargroep ’n prys besorg. ’n Mens sou ook 
vorderingspryse kon uitreik.  
 
Bestudeer asseblief die Akademiese trofee se puntestelsel en die korrespondensie wat 
aangeheg is. Die kruisiegeval-puntestate is apart gebind, maar vergesel hierdie verslag. 
 
Hoe belangrik moet akademie vir ’n koshuis wees? Is Eendrag se beeld  as die 
akademiese koshuis iets waarop ons trots is, of iets wat ons moet verander? Moet 
akademiese uitnemendheid ’n strategiese prioriteit vir Eendrag wees? En, indien wel, 
wat is ons ander prioriteite? Is dit geregverdig om Akademie as portefeulje te skep? 
 
Sien asseblief Kamerindeling en Raadgewers vir verdere besprekingspunte (veral rondom 
mentors). Die ideale HK-lid vir hierdie portefeulje is iemand wat sensitief is vir 
akademiese kwessies, graag mense wil help en nie terugstaan vir Administrasie se 
burokrasie nie. 
 
Van hierdie pligte oorvleuel met die inwonende hoof s’n. Goeie samewerking tussen hom 
en die HK-lid vir Akademie kan positief vir die Huis wees. Beskou die akademiese state 
as konfidensieel, maar filtreer die nodige inligting deur na die betrokke HK-lede en/of 
Raadgewers. 
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ANGLO Personeelskakeling word gewoonlik as bykomende portefeulje aan die Onder-
Primarius toegedien. 
 
Jou pligte is minimaal aangesien die Koshuisdiensbeampte (KDB) gereeld met die 
skoonmaakdienste-toesighouer en werkers skakel. Die KDB’s skakel op hulle beurt weer 
met die Universiteit se Koshuisdiensbestuurder, terwyl Eendrag se ANGLO toesighouer 
met ANGLO/Berco se operasionele bestuurders in kontak bly. 
 
Jou werk is om almal gelukkig te hou. En as skakel op te tree. 
 
Tans lyk die struktuur so: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit was vir my ’n ongelooflike voorreg om Tannie Thiem en die ANGLO-werkers beter 
te leer ken. Hulle is almal besondere mense vir wie ek baie respekteer. Mej. Preller is ook 
uiters bekwaam en ’n plesier om mee te vergader. 
 
Areas waar ek ’n verbetering kon bybring, was: 
 

1. Die verhouding tussen die studente en die ANGLO werkers. Ek het vanjaar 
probeer sorg dat die skoonmaakdienste-personeel as mede-Eendragters gesien 

US Afdeling Koshuisadministrasie 
Bestuurder Koshuisdienste: 

Bettie Preller 

Eendrag Koshuisdiensbeampte: 
Tannie Thiem 

Skoonmaakdienste Voedseldiensverskaffers 

ANGLO / Berco bestuurders 

Eendrag Skoonmaakdienste-toesighouer: 
Mary-Anne Maarman 

ANGLO vensterwassers 

Eendrag Skoonmaakdienste-werkers: 
Jolanda Lewis, Sophie Ntsata, Joyce 
Martin, Sarah Februarie, Desiree 
Adams en Ronelle Pool 

ANGLO buitegroepe 

Skoonmaakdienste 
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word. Die seksies het vanjaar ekstra T-hemde vir hulle skoonmaakdienste-
personeel gemaak en die werkers se verjaarsdae is nes die ander inwoners s’n op 
die HK-afkondigings aangebring. Hulle het in die foto-Vires verskyn en is vir die 
eerste keer genooi om saam op die Huisfoto te wees. 

 
Die ANGLO werkers is na al die Karnaval-aktiwiteite genooi (ek het hulle selfs af 
gegee om na die Trollieresies te kon kyk). Let asseblief daarop dat Eendrag se 
personeel besonder trots op hulle ‘kinders’ is en baie lojaal teenoor die koshuis 
optree. 

 
2. Die verhouding tussen Tannie Thiem en die ANGLO werkers. Daar is soms ’n 

redelike stief vennootskap tussen die KDB en die skoonmaakdienste-personeel. 
Ek was aanvanklik bekommerd hieroor, maar Tannie Thiem se manier van dinge 
doen, werk. Dit is goed as daar iemand is wat krities na die gehalte van ANGLO 
se werk kyk. Soms is dit nodig dat jy en Tannie Thiem die studente se kant moet 
kies, maar ander kere moet jy saam met die werkers skaar en die studente uittrap. 

 
3. Die ANGLO werkstoestande binne Eendrag. Ek het probeer om die nuwe 

gebedskamer in die fietshokke (die Afperskamer) in ’n ruskamer vir die ANGLO 
personeel te omskep. Almal was egter gekant hierteen en dit het moeite gekos om 
verby die inwonende hoof, KDB en Admin te kom. Toe ANGLO se bestuur ook 
vasskop, het ek opgegee. 

 
Die planne om die buite-stoorkamer van die woonstel nou in ’n nuwe ruskamer te 
omskep, is bespoedig, maar dit bly vir my jammer dat die personeel in ’n 
‘buitekamer’ gehuisves moet word en dikwels deur die reën moet beweeg. 

 
Verder, let asseblief op die volgende: 
 

4. Die ANGLO personeel het soms interessante versoeke waarmee ek graag gehelp 
het. Yolanda se kinders het al toneelopvoerings gehad en hulle skool hou in 
September ’n karnaval. Soms het sy vir dekor gevra, ander kere vir hulp. Ek het 
twee keer vir Sophie geld geleen (en sy het dit presies op tyd terugbetaal) en Sara 
se kinders is al genader om meubels in die koshuis rond te dra. (Hulle is baie gaaf 
en betroubaar.) 

 
5. Aan die begin van 2003 se vierde kwartaal, wat oorvleuel met jou termyn, gaan 

die werkers vanuit die Openbare Betrekkinge portefeulje met bonus-presentjies 
vergoed word. Ek en die HK-lid vir Openbare Betrekkinge het aspris May-day, 
oftewel Werkersdag, se geskenkies gelos om vir hulle later groter belonings te 
kon gee. Die idee was om saam met die nuwe ruskamer ’n ketel, koppies en ’n 
verwarmer, tesame met ’n koevertjie van sowat R50 x 7 vir hulle te gee. Dit is 
meer as in die verlede, maar die begroting laat dit wel toe. En die verwarmer is 
deur iemand in die koshuis agtergelaat. Herinner my asseblief hieraan. 
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6. Skakel deurlopend met die personeel. Die meeste klagtes ontstaan wanneer die 
studente ’n area erg bemors en die skoonmakers weier om dit skoon te maak. 
Praat dan met Tannie Thiem en die betrokke HK-lid. Probeer sorg dat daar altyd 
êrens ’n skoppie en borsel, besem, mop en emmer beskikbaar is en laat die seksie 
dan die gemors skoonmaak. Òf laat ANGLO hulle buitedienste inroep om dit teen 
ekstra betaling te doen. Dié bedrag kan dan vanaf ’n seksieboete verhaal word. 

 
7. ANGLO waardeer enige waardering. Al is dit net ’n briefie wat vir elkeen dankie 

sê. Of ’n seksie wat ’n bos blomme vir die werker op haar verjaarsdag gee. Hulle 
het ook die etes in die eetsaal saam met die HK waardeer. Elkeen het toe ook ’n 
blom ontvang. In die April vakansie toe hulle besonder hard gewerk het (hulle het 
byvoorbeeld al die binne- en buiteteëls gepolitoer) het ek rondom teetyd ’n boksie 
vla-doughnuts vir hulle by SPAR gekoop (minder as R2 per lekkerny). Good for 
you. 

 
8. Ek het vanjaar kopieë van die Vires Unitatis, sowel as van die Matie, vir ANGLO 

en FEDICS se werkers uitgehou en by hulle ruskamers afgelewer.  
 
Soos met enige skakeling kos Personeelskakeling tyd, kreatiwiteit en vriendelikheid. En 
’n bietjie geld. Bestudeer asseblief die Openbare Betrekkinge, sowel as die Tesourier se 
verslae t.o.v. die begroting. 
 
As skakel moet jy onder die studente ANGLO se saak kan stel, en by ANGLO moet jy 
weer die studente se belange in ag neem. 
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Eendrag se groot HK-portefeuljes het in die laaste jare baie aandag gekry en het groot 
ruimtes gelaat vir vernuwing ten opsigte van die medium en kleiner portefeuljes. 
 
Vir Argief en Leeskamer om vanjaar as medium-grootte portefeuljes geklassifiseer te 
word, moet daar groter verwagtinge en uitkomste aan die HK-lid gestel word. 
 
In 2000/1 was Argief en Leeskamer een van my portefeuljes. Bestudeer gerus my verslag, 
sowel as die pligsomskrywing soos vervat in Eendrag Manskoshuis se Etos, Grondwet, 
Reëls, Reglemente. 
 
Daar is drie dinge wat ek graag ten opsigte van die Argief wil sien in 2004: 
 

1. Die Argief moet toeganklik wees. Dit kan as ’n ontvangsarea dien waar die 
eerstejaar aan diens beide die voordeur en die telefone beman. Daar kan op 
verskillende koerante en tydskrifte ingeteken word en die inwoners sal dan daar 
kan ontspan. 

 
Ek sou voorstel dat die elektroniese deure permanent gesluit word. Die Argief kan 
dan oop bly en die HK-lid (of seksie) aan diens kan die All Call- deur in die 
oggend oopmaak, die koerant(e) optel wat deur die gleuf gegooi is en die All Call 
masjien oopsluit. Die Argief-kaste het slotte aan en die kosbaarste artikels kan dus 
agter glas, of in ’n kas toegesluit word.  

 
2. Die hele huiskomitee, die hele Huis en al die eerstejaars moet ingelig word van 

die geskiedenis(se) van Eendrag. Die Verwelkomingsweek se toesprekers moet 
weet dat M-Net op Katstraat se stoep uitgedink is en dit dan aan die eerstejaars 
oorvertel. Oud-Eendragters moet genooi word om te kom gesels oor hulle 
ervaringe (sien Besprekingskring in een van my 2001 of 2002 HK-verslae). 

 
3. Die Argief se inligting moet uitgesorteer en opgedateer word en ’n fotoboek moet 

van 2004 gemaak word. Dit alles moet ook op die webwerf vertoon word. 
 
As dit een van Eendrag se strategiese prioriteite is om trots by huidige, toekomstige en 
oud-Eendragters te kweek, moet daar nie meer tyd aan Eendrag se geskiedenis bestee 
word nie? 
 

Argief 
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Ek dra min kennis van Atletiek en weet nie hoekom vanjaar se administratiewe reëlings 
vanaf die Sportburo se kant af so swak was nie. 
 
Daar blyk beperkte belangstelling vir Atletiek in Eendrag te wees, maar die 
ondersteuning en deelname kan verbeter, mits die HK saamspan en hulle seksielede 
aanhits om Coetzenburg toe te gaan. 
 
Laat die HK-lid vir Atletiek ’n realistiese teiken vir die aantal deelnemers en 
ondersteuners wat hy wil werf, stel. 
 
EERSTEJAARSATLETIEK 
 
Die eerstejaarsatletiek vind in die Verwelkomingsweek plaas. Studentesake (Helane 
Keyser) deel van laasjaar af die koshuise volgens hulle Karnavalmaats in. Ek sou egter 
voorstel dat julle met ander koshuise uitruil, omdat julle andersins te veel met mekaar sal 
skakel. 
 
Onthou die volgende: 
 

1. Sing-songs moet vooraf geoefen word. En op die dag self moet daar ’n tema wees 
en versierings. Die onderskeie HK-lede vir Atletiek (of Gees) moet dus 
vroegtydig met mekaar skakel. Verwag ook ’n vertraging en bou ’n buffertyd by 
die Verwelkomingsprogram in. Sorg dat die HK-lid verkieslik nie veel met 
Karnaval te doen het nie. 

 
2. Gewoonlik verlaat die twee HK’s die byeenkoms na ’n ruk, verf hulle gesigte en 

kom tot groot vermaak van die eerstejaars entoesiasties terug. Dit skep ’n goeie 
eenheidsgevoel en is teen die tyd ’n unieke Eendrag mini-tradisie. 

 
3. Simonsberg kry dit elke jaar reg om tientalle inwoners en oud-inwoners by die 

Eerstejaarsbyeenkoms te kry, met baniere en ’n lawaai op die oorkantse stadion. 
Sulke ondersteuning skep ’n blywende indruk. En ’n verwagting by beide die 
seniors en die eerstejaars wat ondersteuning betref. Eendrag sou dit ook kon doen, 
miskien saam met die dameskoshuis se seniors? Maar reël dit reeds nou in die 
vierde kwartaal. (Toevallig wen Simonsberg meestal die geesbeker…) 

 
4. Die Atletiekbyeenkoms kan vir Karnaval-bemarking uitgebuit word. 

 

Atletiek 
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Diverse Sport kan dalk as portefeulje wegval, of van die kleiner sporte kan saam 
daaronder gegroepeer word. Tans is dit ’n klein portefeulje. 
 
In 2001 is Skaak tot ’n portefeulje omskep en volgende jaar kan Gholf ook tot ’n klein 
portefeulje groei. Òf Tennis, Tafeltennis, Skaak en Brug, ens. kan almal in dieselfde 
kietie gegooi word. 
 
Andersins kan die HK-lid vir Diverse Sport meer moeite doen om vreemde sporte op te 
soek en aan Eendragters bekend te stel. Daar is moontlik belangstelling in Ultimate 
Frisbee, Kanovaart en BTK-toere, in welke geval die HK-lid eerder ’n skakel tussen die 
SR-lid vir verenigings en die koshuis moet wees. 
 

Diverse Sport 
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Diversiteit is tans een van die strategiese prioriteite van die Universiteit van Stellenbosch 
en die beleide wat herskryf is en word, het ’n direkte invloed op wat in Eendrag aangaan. 
 
Diversiteit is ’n moeilike portefeulje om te definieer en sy pligte is ook nog nie vasgestel 
nie. Dalk kan dit saam met Studenteforums val wat ’n spesifieke HK-lid sal dwing om al 
die Universiteitsgesprekke by te woon. Of onder ’n Aktuele Sosiale Kwessies portefeulje. 
 
Vanaf die SR se kant af moes elke koshuis ’n Diversiteitstaakspan saamstel om ’n 
Diversiteitsplan op te trek. Voorbeelde hiervan, sowel as Eendrag se eie nie-plan, is 
aangeheg by hierdie verslag. 
 
Volgens my moet die hele HK gesensiteer word rondom diversiteitskwessies, maar daar 
moenie enige issues van diversiteit gemaak word nie. Vir my is die uitdaging dat die HK 
in die toekoms die inwoners van Eendrag as ’n samestelling van individue beskou en nie 
as ’n eenvormige entiteit nie. (Wanneer daar dan ’n probleem tussen twee kamermaats 
opduik, moet dit as ’n probleem tussen twee kamermaats gehanteer word, al is daar 
moontlike rasverskille en ander diversiteitskomplikasies.)  
 
Die HK en die koshuis moet sensitief wees daarvoor dat almal nie noodwendig in rugby 
belangstel, of in kultuuraande nie. Of in Karnaval nie. Heroorweeg dus julle mikpunte en 
doelwitte, en moenie probeer om mense te intimideer om ’n stereotipiese aktiwiteit by te 
woon nie. 
 
Die debatte rondom Diversiteit vind veral op papier plaas. Baie mense raak bekommerd 
oor raskwotas, regstellende aksie, taalbeleide en konsep dokumente. En dit is moeilik om 
’n opinie te lug en terselfdetyd polities korrek te wees. 
 
Dit is ’n interessante tyd op Stellenbosch. Besef asseblief dat verandering nie gevrees 
hoef te word nie, inteendeel, verandering is juis dít wat tradisies vorm. En bly ingelig oor 
al die bestuursdebatte (en Die Burger meningskolom-praatjies) wat daagliks woed. 
 

Diversiteit 
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Ek stel voor dat die elektroniese deure van die koshuis permanent gesluit word (sien 
Argief en Leeskamer). Los die Sportmuseum se deure dan oop. 
 
Met die dranklisensies wat nou inkom, behoort Eendrag weer die satelietskottel deur die 
brouery geborg te kan kry. Doen navraag hieroor by 2002 se primarius, Daniel Thomalla, 
of by omliggende koshuise. 
 
Moeite moet gedoen word om te sorg dat die Eagles Sportmuseum nie één seksie se 
private kroeg word nie, maar dat die hele Huis hier gemaklik voel. Ten opsigte hiervan 
moet ’n rookbeleid miskien opgestel word en ’n mens kan begin kyk na moontlike 
uitbreidings na die ander-Kleinquad (waar ’n swembad vanuit die N- en Trustfondse 
gebou kan word…). 
 
Kyk ook na die braai-area by Pluto se graf en herstel die swak bouwerk, sowel as die 
ongesemente paadjies tussen die Sportmuseum en die braai-area. Johan Fouché, 2001 se 
primarius, kan hieroor uitgevra word (t.o.v. die bouers). 
 

Eagles Pub 



André Müller Eendrag Manskoshuis Onder-primarius 2003 verslag - 17 -  

 
 
 
Hierdie portefeulje het destyds onder die Onder-Primarius geval, maar vanaf 2000 
funksioneer dit as ’n onafhanklike portefeulje. Nietemin staan daar steeds in Eendrag 
Manskoshuis se Etos, Grondwet, Reëls, Reglemente dat die Onder-Primarius by die 
verkiesing van die nuwe tweedejaarskomitee teenwoordig moet wees. Dit is onnodig. 
 
Die tweedejaarskomitee het baie pligte en die HK-lid kan gerus baie meer met hulle 
skakel om hulle met hulle take by te staan. Die HK-lid is in ’n goeie posisie om ’n groter 
verwagting aan die tweedejaarskomitee te stel t.o.v. Damestouch, die Karnavalstalletjies, 
ens. 
 
Die eerstejaarskomitee bestaan gewoonlik uit die vyf seksieleiers. Hulle take is baie 
ongespesifiseerd en meer inisiatief kan ook van hulle kant af gegenereer word. 
 
Daar is ’n portefeulje vir eerste- en Tweedejaars (Juniors), sowel as ene vir Oumanne, 
maar wat van die Derdejaars (of Seniors)? Hoe belangrik is die hiërargie binne 
Eendrag? Moet daar nie meer verwag word van seniors nie? 
 
Of dalk moet die onderskeid heeltemal wegval. Daar is baie seniors wat graag in Here 
XVII sal wil woon. Hoekom het ons nog eerstejaarseksies? 
 
Die HK-lid vir Eerste- en Tweedejaars het ’n gulde geleentheid om met Eendrag se 
‘toekomstige leiers’ te werk. Baie meer inisiatief kan geneem word. 
 

1 steen2dejaars 
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Die HK-lid vir Ekosorg kyk na Eendrag se tuin- en grasareas, d.w.s. die Bun, die quad en 
die gras langs Merriman. 
 
Deur met Tannie Thiem en Instandhouding se tuindienste (Ten Drijver en me. Pittaway) 
te skakel, kan ’n mens botanies baie meer uitgerig kry binne Eendrag. 
 
Let asseblief op die volgende: 
 

1. Vir Hanedinee word die gras in die middel van die quad sedert 2001 uitgespit en 
teruggeplant ná die stapelvuur (wat miskien heroorweeg moet word). 

 
2. Dit help nie om kunsmis voor die Desember-vakansie te gooi as Tuindienste nie 

gereeld die gras kom sny nie. In Januarie 2003 het die gras so hoog gestaan dat 
die onderpunte spierwit was en doodgeskroei het toe die gras uiteindelik gesny is. 

 
3. Vanjaar se Ekosorg HK-lid het aan die begin van die jaar petunias en ander 

kleurvolle blomme in die quad geplant. Dit sal goed wees as daar meer permanent 
kleur in die quad gebring kan word. 

 
4. Heelwat van die bosse wat tans in die quad groei, is heeltemal onprakties. As ’n 

mens quadkrieket speel, wil jy regtig nie die bal tussen dorings soek nie. Ook 
groei van die bome die kamervensters toe. 

 
5. Die spreiers bereik nie al die plekke in die quad nie. Maar dit kan baie effektief 

gebruik word in die Verwelkomingsweek en ná Huisfondsdans as jy almal uit die 
tent wil hê… 

 
6. Tannie Thiem het ’n groen vinger en geniet dit om in die grond te skoffel. Van die 

plante in die quad is hoeka deur haar ingeplant. Praat gerus met haar. 
 

7. Moenie net self begin takke saag nie. Kontak die Tuindienste-personeel via 
Tannie Thiem. 

 

Ekosorg 
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Dit was ironies dat ek, die enigste huislid wat nie by die koshuis eet nie, die skakel tussen 
FEDICS en Eendrag sou word. Maar aangesien FEDICS Personeelskakeling tradisioneel 
aan die Onder-Primarius toegeken word, moes ek maar bontspring en sê die kos lyk 
lekker. 
 
Soos met die portefeulje ANGLO Personeelskakeling is jou werk om almal gelukkig te 
hou, maar dit is besonder moeilik in hierdie geval, omdat almal ’n opinie oor kos het. Die 
toevoeging van die Call Order Bar het ook die hoeveelheid klagtes, voorstelle en 
rolspelers in die skakelingsketting drasties laat vermeerder. 
 
Die struktuur lyk soos volg: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die KAK is vanjaar anders saamgestel en die Call Order Bar bring nuwe interessanthede.  
 
Lees asseblief ANGLO Personeelskakeling elders in hierdie verslag – sekere dele daarvan 
is uiteraard ook van toepassing op FEDICS. Kyk ook na al die aangehegte dokumentasie 
en bestudeer asseblief Chris Olivier se Onder-Primarius Verslag van 1999. 
 

Voedseldienste 

US Afdeling Koshuisadministrasie 
Bestuurder Koshuisdienste: 

Bettie Preller 

Eendrag KDB Skoonmaakdienste FEDICS Voedseldiensverskaffer 

Eendrag Voedseldiensbestuurders: 
Louise Fourie 

Dawn Ryk 
Frances Schoeman 

Ander koshuise

FEDICS koshuisbestuurder 
Martie Visser 

Eendrag se Kombuispersoneel 

Vise-rektor: Bedryf 
prof Julian Smith 

Direkteur: Dienste 
Etienne Human 

Studentegelde 
Chris de Beer 

KAK 
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FEDICS doen elke jaar baie moeite met die HK en die koshuis. Hulle gee sjokolades vir 
die nuwe HK’s en neem hulle uit na Middelvlei of JC le Roux vir ’n gratis dinee. Hulle 
was ook heel vrygewig by Huisvergaderings vanjaar waar hulle eetgoed en hot chocolate 
vir almal gegee het. Soms is daar ook rugbykaartjies wat Eendragters kan wen. 
 
Saam met Wilgenhof is Eendrag die enigste manskoshuis wat by FEDICS is. Die 
dameskoshuise is Monica en Harmonie, Minerva, Lydia en Nerina, en Huis Neethling. 
Ons is die enigste koshuis met ’n Call Order Bar (buiten Tygerberg en dalk Brinkhof, die 
nuwe koshuis). 
 

1. Praat vroegtydig met Louise oor 2004 se Verwelkomingsweek. Reël dat jy baie 
plastiek-lepeltjies in jou besit het, want hulle (en die dameskoshuise se personeel) 
het ’n geneigdheid om dit uit die kospakkies te vergeet. ’n Mens kan makliker 
groot etes en skakelings reël met bogenoemde dameskoshuise wat ook by 
FEDICS is. 

 
2. Moenie die KAK-vergaderings te ernstig opneem nie, maar moet ook nie ’n grap 

daarvan maak nie. Komplimenteer altyd eers vir FEDICS, voordat julle tot kritiek 
oorgaan. 

 
3. Oorweeg dit om as KAK by verskillende dameskoshuise te gaan eet as steekproef. 

Ek vermoed julle sal heelwat etes so kan wen. 
 

4. Nooi die volle kwota gaste per semester (Admin betaal) of konkel die etes dat die 
Krieket tellinghouers, byvoorbeeld, gratis kos kan kry. 

 
5. Doen moeite met FEDICS se werkers. Ken hulle name, groet hulle beleefd en leer 

hulle as mense ken. My fokus vanjaar was baie meer gerig op FEDICS se bestuur 
en ANGLO, so daar is baie ruimte vir verbetering. 

 
6. Die een nadeel van die voedseldiensbedryf is dat die werkers baie geroteer word 

en dus nie lank by een koshuis bly nie. Tydens my verblyf in Eendrag, het ons 
ongeveer sewe verskillende hoof-voedseldiensbestuurders gehad. Dit kan lastig 
wees. 

 
7. Tans is die inwonende hoof die enigste persoon met ’n sleutel om na-ure via die 

kombuis by die eetsaal in te kan kom. Dit is lastig. Probeer die reëling verander, 
of sorg dat die Eetsaal op die regte aande laat genoeg oop bly. 
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Quadrock 2003 was ’n sukses. Baie mense het dit bygewoon alhoewel dit koud was. Let 
asseblief op die volgende: 
 

1. Wees versigtig om eetsaal-tafels as verhoog by die Quadrock te gebruik, veral as 
julle springende bands oornooi. Een het vanjaar gebreek en moes van onder af 
gestut word. 

 
2. Tans is die reëling met FEDICS dat daar ongeveer een keer per maand ’n brunch 

saam met ’n Huiskerk gehou word. Die HK-lid vir Geestelik sou dit direk met 
FEDICS kon reël, mits daar betyds plakkate in die koshuis (vir die ete-
besprekings) opgesit word. Of ’n permanente reëling (soos Huiskerk en brunch 
elke tweede Sondag van die maand) kan by ’n Huisvergadering ingestem word. 

 
3. Die ou gebedskamer by Here XVII se stoep word dalk omskep in ’n gastekamer 

vir die inwonende hoof, maar tot dan kan dit steeds gebruik word. Die nuwe 
gebedskamer in die fietshokke, die Afperskamer, moet nog volledig toegerus 
word. Dit kan meervoudige doele dien en hoef nie eksklusief as ’n gebedskamer 
opsygesit te word nie. Die uitvoerende Karnavalkomitee het al meermale daarin 
vergader en die kleinsêr het ook blyke gegee dat hulle daar wil oefen. 

 
4. Die Christelike komitee se struktuur kan dalk heroorweeg word. Dit bevat baie 

lede en daar is blykbaar verskillende opinies vanuit die verskillende kerklike 
denominasies. Die doelwitte van die komitee moet miskien duideliker uitgestip 
word. 

 
5. Daar is dikwels ’n handvol HK-kandidate wat almal om die portefeulje Geestelik 

wedywer. Spesifiseer die pligte en verantwoordelikhede van die HK-lid 
duideliker, sodat iemand nie per ongeluk vir HK staan as hy eintlik die Christelike 
komitee se voorsitter wou wees nie. 

 

Geestelik 
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My kennis van die Bun Booyens Gimnasium is beperk. 
 
Ek sou egter voorstel dat die ledegeld verval sodat almal gratis die gimnasium kan 
gebruik. 
 
’n Betreklike klein begroting sou aangewend kon word om plakkate te lamineer. Dalk 
kan daar ook op tydskrifte ingeteken word, of inwoners kan hulle ou Men’s Health 
tydskrifte skenk. 
 
Nuwe toerusting kan deur die N-fonds as bate-aankope gedek word (sien Tesourier). 
 
Hoor eers by die huidige Gym-lede of bogenoemde aanvaarbaar is, en pas dit dan vanaf 
2004 toe, nadat die nuwe eerstejaars goeie Gym-etiket geleer is. 
 

Gym 
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’n Funksie enig in sy soort en ’n hoë risiko geleentheid vir die primarius, Onder-
Primarius en HK. 
 
Ongeag wie die HK-lid vir Hanedinee is, hy sal die ondersteuning en bystand van die 
hele HK nodig hê, al vra hy nie noodwendig daarvoor nie. 
 
Onthou dat die primarius en Onder-Primarius (en verkieslik die res van die HK ook) 
eintlik een kwartaal voor die res van die Huis moet wees. Julle moet in die vierde 
kwartaal reeds die Verwelkomingsweek beplan hê… En dus voor die aanvang van julle 
termyn alreeds Damestouch en Hanedinee… 
 
Let asseblief op die volgende: 
 

1. Hanedinee word dikwels aan ’n HK-lid wat Ingenieurswese swot, toegeken omdat 
hy nie aan die begin van die vierde kwartaal met toetse belas sal wees nie. 

 
2. Die HK-lid moet verkieslik vóór sy eerste komiteevergadering breedweg (of 

presies) weet wat hy wil doen. Hier moet die primarius en die Onder-Primarius 
help – al is dit net om na verskillende idees te luister. 

 
3. Die tema is belangrik, sowel as ’n sweem van opgewondenheid daarrondom. Sorg 

dat alle fassette, vanaf die plakkate, uitnodigings, versierings, jaargroep-
kleredrag, kos, drank, prysuitdeling en die aansteek van die stapelvuur deur die 
tema gedek word. 

 
4. Kreatiwiteit moet ingespan word om iets nuuts tot die Hanedinee te bring. Meer 

kan op die dag self, of vroeër die week, gereël word om as opbou tot die funksie 
te dien. Hoe gaan julle sorg dat ¾ van die ouens tot die oggendure rustig om die 
vuur sit en gesels en kuier? En hoe gaan julle sorg dat diegene wat niks drink nie 
dit net soveel soos die ander geniet?  

 
5. Die hele HK moet besef dat hulle aan diens is. Risikobestuurmaatreëls moet in 

plek wees vir alles, vanaf die Jakaranda-bome wat aan die brand kan slaan, tot 
iemand wat in die vuur val, sy hand sny, of Alkohol-vergiftiging kry. 

 
6. Die toekenning van pryse kan ernstiger opgeneem word. Die nuwe HK moet met 

die voormalige Huiskomitee skakel en seker maak dat al die inwoners wat 
presteer het, erkenning daarvoor ontvang. Ook moet die sport uitspeel-
kompetisies vroeg genoeg begin. Onthou om aan die einde van julle termyn binne 
elke portefeulje prystoekennings voor te stel. 

 
7. Hersien die begroting vir Hanedinee. Ek sou die begroting drasties verhoog en 

probeer om vir die hele Huis ’n steak-braai te reël. 

Hanedinee 
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8. Dink aan bykomende aktiwiteite (nie ’n getackle of toiletpapier-rondgooiery nie) 

om die gees die hele aand hoog te hou. 
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My kennis van hokkie is beperk, maar Eendrag presteer elke jaar hierin. 
 
Eerder as om ondersteuning vir Rugby aan te moedig, sou die HK hulle seksielede na 
hokkie-wedstryde toe kon sleep. Dit sal goed wees. 
 
Vergelyk Hokkie met die ander sporte en probeer vasstel wat die onderlinge gewig van 
die medium-grootte portefeuljes is, ook in vergelyking met Rugby, byvoorbeeld. 
 
Dit is goed as die primarius en die Onder-Primarius afwisselend al die sportsoorte en 
aktiwiteite kan ondersteun. Span die HK dan ook in, maar lei deur voorbeeld. 
 

Hokkie 



André Müller Eendrag Manskoshuis Onder-primarius 2003 verslag - 26 -  

 
 
 
Huisdans is ’n redelik gevestigde HK-portefeulje. Dit word tradisioneel in Stellenbosch 
se stadsaal gehou en die portefeulje verslag behoort gedetailleerd uiteengesit te wees. Die 
kontakbesonderhede van die glasmakers, fotograaf, plantverskaffers, kosmakers en 
wynkelders, ens. behoort alles opgeteken te wees. 
 
Nietemin behels dit steeds baie werk. Dit is moeilik om ’n groot komitee saam te stel en 
met so baie mense en geld te werk. 
 

1. Volgens my vul die Huisdans en Tesourier portefeuljes mekaar goed aan en ek 
sou dit ernstig oorweeg om altwee groot portefeuljes vir een persoon te gee – 
eerder as om noodwendig by die tradisionele tipe indeling te hou. 

 
2. As die Huisdans weer in die Stellenbosse stadsaal gehou word: onder die verhoog 

is daar baie props wat as dekor aangewend kan word. 
 

3. Gebruik nugtere denke en kies slegs kelners met ’n sobere gemoed. Onthou 
kurktrekkers (wynbottels) en vuurhoutjies (kerse). 

 
4. Onthou om die damesbadkamers te versier met kerse, blomme en lekkerruik 

sepies. 
 

5. Meer mense sou as eregaste genooi kon word. Dink mooi aan wie dit verdien. Die 
HK-lid (of -lede) vir Personeelskakeling sal die beste kan sê. My voorstel, in 
volgorde van belangrikheid is die: Inwonende hoof, Koshuisdiensbeampte, Hoof-
voedseldiensbeamptes (Dawn Ryk, ingesluit), oud-Huisdans HK-lede wat nog in 
die koshuis is, die primarius en Eendrag se SR-voog. 

 
6. Minder koshuismense gaan deesdae Huisdans toe en dit maak ons afhanklik van 

onlangse oud-Eendragters om weer te kom. Hierdie tendens kan ondersoek word. 
Miskien moet die Huisdanskomitee meer moeite doen met bemarking. 

 
7. Monitor ook of die Huisdans aan almal se behoeftes voldoen. Vanuit ’n 

diversiteitsoogpunt, kom swart en bruinmense na die dans toe, ens. 
 
Die HK-lid vir Huisdans het heelwat tyd om die funksie te reël en die meeste 
organisatoriese kwessies sal vroegtydig deur die komitee opgetel en afgehandel word. 
Die primarius en Onder-Primarius kan egter van baie nut op die dag self wees – net om 
die HK-lid by te staan en te help dat die opmaak van die saal vlot verloop. 
 
Daar is baie ruimte binne die portefeulje om kreatief en vernuwend te wees, en vir die 
HK-lid om sy eie stempel daarop af te druk. 
 

Huisdans 
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In 2001 is die Huisfondsdans-portefeulje op sy kop gekeer toe ’n markiestent ingebring 
is. 
 

1. Vergader saam met Martie Visser en Eendrag se voedseldiensbestuurder om 
vroegtydig ’n spyskaart vir die geleentheid uit te werk. Vra ook of hulle nie borge 
van byvoorbeeld Clover kan kry om die nagereg gedeeltelik te dek nie, ens. 
Moenie skaam wees om te vla nie… 

 
2. Moenie glase aankoop nie. Alhoewel die breekskade in 2001 hoog was, sal dit 

altyd goedkoper wees as om vir almal nuwes aan te koop. Kyk eerder na ’n tema 
wat plastiekglase sal toelaat. (Of nie… Wyn proe immers nie dieselfde as dit nie 
uit ’n glas gedrink word nie. Probeer dan om die glase geborg te kry.) 

 
3. Die doel van die Huisfondsdans is tweeledig, om (i) ’n prettige, gesellige funksie 

te reël, én om (ii) soveel as moontlik geld vir die Huisdans te maak. Hoe nader die 
dansdatum kom, hoe yweriger word ’n mens om van die (ii) op (i) te spandeer. 
Stel ’n wins-mikpunt vooraf vas en kyk waar ’n mens orals geld kan spaar. 

 
4. 2001 se nagereg-tafel was ’n reuse sukses. Oorweeg dit beslis. 

 
5. Die gedrag by die Huisfondsdans is geneigd om hand uit te ruk. En is amper op 

die punt om ’n aanvaarbare tradisie te word. Beplan die Huisnaweek goed om 
dronkenskap op die aand te voorkom/beperk. As dit laat raak en die mense wil nie 
die tent verlaat nie, kan die spreiers altyd aangeskakel word… 

 

Huisfondsdans 
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Aan die einde van 2002 (wat ’n baie suksesvolle jaar was) het daar ’n gevoel ontstaan dat 
Eendrag se gees en deelname effens gekwyn het. Huisgees is geskep om hierdie probleem 
aan te spreek. 
 
Huisgees het die tradisionele Huisdag/Huisnaweek/Huisweek portefeulje vervang en is 
ook met Dansskakelings (oftewel braai en Sokkies saam met dameskoshuise) gelas. 
 
Gees is ’n moeilike ding om te definieer. Of om te meet, maar ’n mens sou kon sê dat 
2003 ’n verbetering op 2002 was. Daar is meer gesellighede op stoepe gereël, veral op 
dié van die eerste- en tweedejaarseksies, daar was merkbaar minder verdeeldheid tussen 
koshuisgroepe en Interseksie is meestal in besondere goeie gees aangepak. Huisnaweek 
het ook glad verloop. 
 
Heroorweeg asseblief of Pluto six o’ nix moet wegval. Dink daaraan om paintball-dae te 
hou, probeer verskillende tipe koshuisskakelings en help die onderskeie seksies om meer 
sosiaal te verkeer. Bring ook die kamerreünies terug! 
 
Spandeer as HK tyd daarop om kreatiewe idees vir Huisgees neer te stip. 
 

Huisgees 
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Dit is goed as ’n senior HK-lid die Instandhouding portefeulje vat, maar dit is nie nodig 
nie. Hoor gerus by Tannie Thiem met wie sy graag sal wil werk. Dalk ken sy alreeds een 
van die nuwe HK-lede. 

 
1. Instandhouding is ’n deurlopende portefeulje. Gee dit dus verkieslik vir ’n HK-lid 

wat ’n eenmalige groot portefeulje het. 
 

2. Daar is baie dingetjies verkeerd in die kamers en oop areas. Instandouding kan as 
’n betreklike groot portefeulje aangepak word, mits die HK-lid inventaris van elke 
kamer neem en die hele koshuis regdeur die jaar kontrolleer. Dít is ook werklik 
die enigste manier om vandalisme op te spoor en hok te slaan. 

 
3. Vandalisme moet tweevoudig beboet word. Eerstens met ’n afskrikboete wat 

Huiskas toe gaan en tweedens met die vervanging- of herstelkoste van die 
breekskade. Kyk ook uit vir mense wat water by hulle vensters laat afloop. 

 
4. Die meubels van die koshuis kan aangevul word deur saam met Tannie Thiem na 

Instandhouding se Stoor toe te gaan (duskant die Ingenieurswese gebou). Die 
wynrooi banke in die Ontspanningsaal, sowel as Kerkenberg se stoele en tafeltjies 
kom alles van die Stoor af. Daar is ’n Argief-glaskas nog op pad. 

 
5. Dele van die koshuis móét geverf word. Probeer om die Helshoogte-kant van die 

koshuis op húlle onkoste te verf. Daar is nou onlangs, in die derde kwartaal van 
2003, ’n vrugtegooi-insident by die USBD aangemeld. Gebruik dit om ’n deel van 
die koshuis geverf te kry. Van die binnehof se mure kort egter ook verf om kolle 
weg te kry. En baie badkamers en derdevloer Fyndraai-Prostraat kamers kan doen 
met ’n laag of wat. Die inwonende hoof moet die verwery aanvra. 

 
6. Dit is vir my sinvol dat elke seksie ’n Instandhoudingslid het wat gloeilampies 

kan vervang en verstopte riole aanmeld. Maar later meer hieroor… 
 

7. Sommige inwoners raak baie ongeduldig as die probleme wat hulle op die KDB 
se witbord skryf, nie dadelik opgelos word nie. Stel by Tannie Thiem ondersoek 
in of sy dit al aangemeld het of nie en por haar aan. Meestal lê die fout egter by 
Instandhouding self wat bloot te min werkers het om gelyktydig na al die foute 
om te sien. 

 
8. Daar is ’n waarskuwingslig onder Wineroute HK-kamer se venster. As dit 

aangaan, beteken dit dat een van die watersilinders uitgeskop het. Lig die KDB in 
hiervan. As dit na-ure gebeur en die warm water is af, kan die USBD tolvry gebel 
word by 0800 60 11 37 en dan sal hulle jou kan deursit na die loodgieter-
elektrisiëns. 

 

Instandhouding 
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Daar was vanjaar heelwat vernuwing met Interseksie gewees, maar ook probleme met die 
weer, veral oor Huisnaweek. 
 

1. Heroorweeg of die Potjiekos-kompetisie nog moet voortgaan. Dit skep die indruk 
van ’n Boere-dag en val dalk nie in almal se smaak nie. Dit kos ook heelwat geld, 
veral as dit op die ou end uitreën. Of kry weermag-tente vooraf, vir ingeval. 

 
2. Die pool wat gelyktydig met die tafeltennis gespeel is, het goed gewerk. Dalk kan 

dit met meer items gedoen word? 
 

3. Probeer asseblief sorg dat die nuwe HK-lid vir Interseksie nie net cope met die 
portefeulje nie. Hy moet kans sien om kritiek op vanjaar se Interseksie te lewer, 
die portefeulje sy eie te maak en daarop te verbeter. Miskien moet dit met 
Huisgees geïntegreer word, of dalk moet die verantwoordelikheid juis tussen twee 
mense verdeel word om samewerking te bewerkstellig. 

 
4. Die Interseksie-komitee was ’n goeie skuif. Stel ’n lid aan om met die Websites 

komitee te skakel. Die uitslae moet baie effektiewer opgedateer word. 
 

5. Die termynwisseling is elke jaar ’n probleem, omdat die HK-lid vir Interseksie se 
werk ophou, maar die kompetisie nog voortgaan. Miskien moet die program só 
uitgewerk word dat net die vier-spanne-uitspeelfase na die nuwe HK-lid toe 
oorstaan. 

 

Interseksie 
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Wyle François de Bruin het hierdie portefeulje in sy termyn vernuwe. Hy het eers die 
invulvorm gehalveer en toe die webvorm wat Heinrich du Toit geskryf het, geïnisieer. 
Onder hom, in 2002, het ’n kamerpuntkomitee ontstaan om die puntetoekenning te 
hersien. Baie indelings en onder-afdelings is verander. 
 
Hierdie proses is nog nie afgehandel nie en moet elke jaar opgedateer word. ’n 
Onafhanklike komitee kan weer saamgestel word, of die HK se uitvoerende komitee kan 
daarna omsien. Hoeveel punte moet die eerste rugbyspan kry teenoor Plutosêr? Of die 
Gymkomitee in vergelyking met die Interseksie-komitee? Hoeveel punte moet jy kry as jy 
die voorsitter van ’n vereniging was? Verdien jy ’n enkelkamer as jy pas tot die SR 
verkies is? 
 
Ek het vanjaar ’n groot Websites komitee gehad, maar almal het beslis nie ewe hard 
gewerk nie. Moet daar nou verskillende indelings gemaak word (byvoorbeeld Websites 
Redakteur(s) – 8 punte, Websites IT komitee – 5 punte, Websites Algemene komitee – 2 
punte)? Daar was ook individue wat aanvanklik tot die komitee verkies is, maar 
vergaderings gemis het en niks bygedra het nie. 
 
Dan is daar weer mense wat die klank en ligte by Vensters doen, maar nooit amptelik op 
die Karnavalkomitee gedien het nie. Iemand anders het weer die Karnaval CD gemaak, of 
die meeste baniere geverf, of die Huisfondsdans-dekor gebou.  
 
My voorstel is dat elke HK-lid aan die einde van sy termyn ’n naamlys vir die 
Kamerindeling HK-lid moet gee. Hier kan die HK dan vir hulle komitee en nie-
komiteelede op individuele grondslag punte toeken. Die Kamerindeling HK-lid moet dan 
sorg dat die puntetoekenning ewewigtig (t.o.v. tyd en prestasie) oor die verskillende 
komitees versprei word. 
 
Daar is al genoem dat ’n databasis van kamerpunte geskep moet word sodat inwoners 
hulle kamerpunte oor ’n aantal jare kan opbou. ’n Vierdejaar sal dus steeds aanspraak kan 
maak op punte wat hy in sy tweedejaar verwerf het. Aangesien 2001 se punte nog op 
rekord is, kan hierdie stelsel vanjaar reeds uitgetoets word. Dit behoort interessant te 
wees om te sien watter implikasies dit het. 
  
 

Kamerindeling 
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Hieroor het ek al baie gesê. Lees gerus my verslae van 2002. Ek kan egter nie die 
belangrikheid van die primarius en die Onder-Primarius se betrokkenheid genoeg 
beklemtoon nie. Die sukses van 2004 se Karnavalpoging is merendeels in julle hande. 
 
Die primarius en die Onder-Primarius moet die HK stuur, en deur eie voorbeeld lei. 
Karnaval is baie stresvol en daar is baie irriterende klein administratiewe goedjies wat 
deur die HK-lede se vingers sal glip as hulle nie op hulle tone gehou word nie. Moet dit 
asseblief nie as enkelinge aanpak soos in 2003 nie. 
 
Ondersteun ook die HK-lede vir Vensters, Vlotte, ens. Woon van hulle vergaderings by 
en kyk waarmee julle kan help. En kry die hele HK op die Karnavaltoer. 
 
Daar is niks wat die dameskoshuis kwater maak as ’n onbetrokke primarius nie. Die visie 
en passie moet van sy kant af kom. 
 

Karnaval 
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Die ondersteuning vir Krieket is karig. Dit is verstaanbaar, maar tog onwenslik. Tans 
word daar geprobeer om ’n tweede kriekettoer te reël (die eerste een is in 2001 gehou). 
Dalk kan die toer gekombineer word met die Karnaval-fondsinsamelingsroete. 
 
Onthou om in die eerstejaarsbriewe vir ou tennisballe te vra, sodat Quadkrieket lewendig 
kan bly. Bring ook vir Pluto six o’ nix terug, al is dit in ’n aangepaste vorm.

Krieket 
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Vir ’n koshuis wat as die gentlemen van Stellenbosch bekend staan, kan baie meer 
gedoen word om sy inwoners kultureel op te voed. 
 
Kultuur kan baie meer as ’n skakelingsaktiwiteit ontgin word. In 2002 is die eerste 
eerstejaars-Kultuuraand tydens die Verwelkomingsweek gereël. Toe, en vanjaar, is dit by 
Eendrag gehou saam met Huis ten Bosch. (Dit is net ná die kerkdiens. Verwag dat die 
diens dalk sal sloer.) 
 
Daar is verskriklik baie kultuuraktiwiteite op Stellenbosch, maar ons koshuisinwoners 
woon dit baie selde by. Dit is jammer dat uitvoerings in die Endler (die grootste saal van 
die Konservatorium, in Victoriastraat) en opvoerings in die HB Thom (oorkant Bohemia, 
doer af in Victoriastraat) so skamelings bygewoon word. Dit is ook onlogies dat inwoners 
op die KKNK-toer gaan, maar geen van die WOORDFEES aktiwiteite bywoon nie. 
 
Die Kultuur portefeulje bied vir Eendrag die ruimte om gesonde groepsaktiwiteite te 
geniet. Massasêr, en die amptelike nie-amptelike middelslag-grootte Dirkiesêr, tesame 
met ons prestige kleinsêrgroep, Plutosêr, is die beste vorm van Openbare Betrekkinge en 
gesonde gees waarvoor ’n mens kan vra. 
 
Die Kultuurkalender is baie vol. Noem vir die eerstejaars dat ons Stellenbosch se 
kultuurkoshuis is (ons het immers die Kultuurtrofee twee keer agtereenvolgens ingepalm) 
en prys die akteurs, sangers, debatteerders, ens. wat presteer. Kultuuraande moedig 
mense aan om uit hulle gemaksones te beweeg. En dit is goed. 
 
Dit is goed as van die HK deel vorm van die Plutosêr. Verhoog Kultuur tot ’n groot 
portefeulje, veral as die HK-lid ook die sêrleier wil wees, en laat hy verantwoordelikheid 
neem vir Teekan, Kultuurteekan en die kultuur rondom Teekan.   
 
Die HK moet saamwerk om te sorg dat al die seksies aan Kultuuraande deelneem, en dit 
bywoon. 
 
Dit sal ook goed wees as die Stellenbosch museum deel vorm van die eerstejaars se 
kampustoere tydens Verwelkomingsweek. 

Kultuur 
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Gemeenskapsbou moet volgens my ’n strategiese prioriteit van Eendrag wees. Dit 
moenie meer as ’n klein altruïstiese portefeulje aangepak word nie. Dit sal vir my goed 
wees as die HK dit hulle erns maak om die Huis te mobiliseer. En nie net ou klere en 
blikkieskos in te samel nie. 
 
Studente word gestereotipeer as selfugtige hedonistiese oombliksmense, en Stellenbosch 
as ’n heeltyd speeltyd dorpie. Dit hoef nie so te wees nie. Sodra julle meer 
verantwoordelike gedrag by Eendragters verwag, sal julle begin om dit te kry. Formuleer 
’n visie hierrondom. 
 
Gemeenskapsdiens is ook deesdae een van die Universiteit van Stellenbosch se 
prioriteite. 
 

Gemeenskapsbou 
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My kennis van Muurbal is beperk, maar oorweeg dit om meer spanne in te skryf. En om 
’n gemengde dubbels kompetisie te reël. 
 
Dalk moet Muurbal onder Diverse Sport val? 
 

Muurbal 
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Openbare Betrekkinge is vanjaar tot ’n hoof-portefeulje vergroot deur alle Skakelings 
onder dié portefeulje te laat val. 
 
In die vierde kwartaal sal die Openbare Betrekkinge HK-lid baie nou met die HK-lid vir 
Verwelkomingsweek (tradisioneel die Onder-Primarius) moet werk om die eerstejaar- en 
HK-skakelings vir 2004 se Verwelkomingsweek te reël. 
 
Die Onder-Primarius bly steeds verantwoordelik vir die samestelling van die program, 
maar die Openbare Betrekkinge HK-lid behartig al die rondbellery en bevestigings van 
die afsprake met die dames-HK’s en eerstejaars.  
 
Onthou dat alle skakelings gladder verloop as daar ’n aktiwiteit daaraan gekoppel is. (Al 
is dit snuif…) 
 
In kort, is die HK-lid vir Openbare Betrekkinge verantwoordelik vir die beeld van die 
koshuis, meer as net die reël van skakelings. (Inteendeel, die HK-lid vir Huisgees moet 
miskien eerder op die koshuisskakelings fokus.) Die HK-lid vir Openbare Betrekkinge 
moet sorg dat Stellenbosch (en die wêreld) ’n goeie beeld van Eendrag Manskoshuis het. 
(En veral die dameskoshuise…) 
 
Openbare Betrekkinge kan dus (of moet eintlik) met Instandhouding inmeng as die 
koshuis nie aantreklik genoeg lyk nie. Hy moet sorg dat die dames badkamers kersies en 
sepies en gordyne het, sowel as deurbordjies wat wys dat dit badkamers is. 
 
Die HK-lid vir Openbare Betrekkinge moet insae hê in die eerstejaarsbriewe wat uitgaan 
en die formaat van die webwerwe. Hy moet met die Bemarkingsporteulje van die SR 
skakel en alle media-insidente hanteer. 
 
Tradisioneel koop die Openbare Betrekkinge HK-lid aan die begin van sy termyn vir al 
die dames HK’s ’n presentjie, en maak ’n professionele kaartjie met Eendrag se HK-foto 
daarop. Miskien kan julle ’n 2004 kalender met al die Matie Dagboek datums vir hulle 
gee, maar waar sal julle dit in die hande kan kry? 
 
Die HK-lid vir Openbare Betrekkinge se werk begin baie vroeg en in my termyn moes ek 
hom nogals baie bystaan. Dit was egter ’n vreugde om nie die Verwelkomingsweek alleen 
hoef te gedoen het nie. 
 
 

Openbare Betrekkinge 
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Die HK-lid vir Oud-Eendragterbond vorm slegs ’n skakel met die Oud-Eendragterbond 
komitee, waarvan Arnold Scholtz (Eendrag primarius 1997/8) die voorsitter is. 
 
Onthou om die koshuisverlaters nou reeds tot die OEB te werf, en dink aan ’n gepaste 
briefie/geskenkie om vir hulle totsiens mee te sê. Laasjaar het ons ’n swart-op-wit-op-
blou-karton boodskap saam met ’n oranje knopie vir elkeen gegee. Miskien kan dit ’n 
tradisie word dat die eerstejaars ná die Verwelkomingsweek hulle knopies ingee en dit 
eers terugkry wanneer hulle die dag Eendrag verlaat. 
 
Die OEB HK-lid kan meer moeite met die Oud-Eendragter nuusbriewe / aangepaste Vires 
Unitatisse doen en die oud-Eendragters by baie meer gebeurtenisse betrek. 
 
Moenie die oud-Eendragters net uitbuit vir borgskappe nie. Dink eerder wat Eendrag vir 
die OEB-mense kan doen, as andersom. Maar moet ook nie van die Trustfonds vergeet 
nie… 

Oudbond 
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Deon Jacobs het ’n paar interessante voorstelle en idees rondom hierdie portefeulje. Gaan 
gesels gerus met hom. 
 
Dalk is daar te veel Oumanne, want as groep staan hulle nie uit as ’n inspirerende fors 
nie. HK-lede wat Oumanne in hulle seksies het, die HK-lid vir Oumanne, tesame met die 
Ouman-HK-lede moet hard werk om dié groep meer opgesweep te kry. 
 
Daar blyk mense te wees wat regtig hard werk vir die koshuis, maar daar is ook mense 
wat nie regtig omgee nie. En ongelukkig bevat die Oumanne-groep dikwels meer van die 
laaste groep as eersgenoemde. Dit is asof ouens hulle drif vir die koshuis in hulle 
derdejaar verloor en net aanbly omdat dit gerieflik is. 
 
Onthou, jy kan eers werklik die sukses van ’n Verwelkomingsweek meet wanneer jou  
eerstejaarsgroep Oumanne word. Sukses hang nie af van ouens se prestasies in hulle 
eerstejaar nie – dit gaan oor hoe jy jou koshuisloopbaan eindig, en wat jy als tussenin 
aanvang.  
 
Dit vat harde werk as HK-lid van ’n seksie om ’n seksie entoesiasties te hou en dit is hier 
waar die fut êrens verlore gaan. 
 

Oumanne 
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Die inbrake op die parkeerterrein tussen Eendrag en Irene is ’n probleem. En hierdie 
probleem kan net op primkomiteevlak opgelos word. Die samesprekings is vanjaar begin, 
en verskillende sekuriteitsmoontlikhede is teenoor mekaar opgeweeg, maar nog niks het 
werklik verander nie. 
 
Ek sal graag wil sien dat die primkomitee en die SR by die Universiteit (deur die vise-
rektor, prof Julian Smith) moet aandring dat sekuriteit en veiligheid ’n hoër prioriteit op 
kampus moet geniet. En as hulle nie gehoor gee nie, moet daar tot massa-optrede 
oorgegaan word. 
 
Nietemin, wat Parkering betref, moet daar êrens inisiatief geneem word. Al neem die 
HK-lid van Parkering dit net op homself om baie meer gereeld en konsekwent boetes uit 
te skryf, sal hierdie portefeulje alreeds groot verbeteringe toon. 
 
Spandeer asseblief genoeg tyd daarop om ’n visie vir Parkering te vind, want hierdie 
been het drasties ’n bietjie vleis nodig om dit ’n aanlokliker portefeulje te maak. 
 
 
 

Parkering 
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Daar moet in 2004 ’n François de Bruin gemengde dubbelspluimbal gedenktoernooi 
gereël word. 
 
Dit is ononderhandelbaar en moet gebeur. (Louis Koen kan hieroor geraadpleeg word.) 
 
April behoort te werk. 
 
Die portefeulje se gewig vermeerder dus. 
 
Dankie. 
 

Pluimbal 
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’n Ander sisteem moet vir die vlaghys gevind word. Dit help nie dit word soms gehys en 
soms nie. Dalk moet die HK-lid, of die primarius, dit op homself neem om die vlag elke 
oggend te hys. Of los dit. Hoekom moet die vlag daagliks gehys word? Het enigiemand 
agtergekom dat die landsvlag verdwyn het? Is daar nog ’n trots of ’n verwagting 
gekoppel aan hierdie tipe simboliek? 
 
’n Posmeester is ook ’n oulike idee. Die kode van die posbusslot is: 17, 29, 1. Miskien in 
’n ander volgorde. 
 
Die eerstejaars op hierdie twee dienste moet goed gemonitor word. 
 
 

Pos- en Vlagdiens 
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Hierdie portefeulje is vanjaar deur my geskep, omdat ek wou toesien dat die raadgewers 
hulle pligte nakom. In praktyk het dit beteken dat ek ongeveer vier keer met die hoof-
Raadgewer vergader het en soms spesifieke eerstejaars met hom bespreek het. 
 
Gesels gerus met die dames-koshuise se HK’s. Daar werk raadgewers baie harder vir 
dieselfde hoeveelheid geld, hulle verdien meer respek en daar is ’n groter verwagting en  
verantwoordelikheid op hulle.. 
 
Die pligte van die raadgewers word in die US Koshuisreëlboekie vervat. Eintlik moet die 
raadgewers elke twee weke met die inwonende hoof vergader, maar dit gebeur nie hier 
nie. 
 
Ek sou graag wou sien dat die raadgewers baie meer betrokke raak by die eerstejaars se 
lewens. Ek sou graag wou sien dat die Huislede in die algemeen meer besorgd sal wees 
oor mekaar se akademiese, fisiese en geestelike welstand. En ek sou graag wou sien dat 
die senior jaargroepe as waarlike mentors teenoor die jonger groepe optree. 
 
Daar is baie mense wat binne Eendrag raad nodig het, nie net eerstejaars nie. In sommigte 
gevalle sal ’n  HK-lid vir Akademie kan help, maar eintlik rus die verantwoordelikheid op 
elke HK-lid, en elke raadgewer. 
 
Die portefeulje Raadgewers het onder my, as Onder-Primarius, geressorteer en my 
hoofdoel was om te monitor hoe effektief die raadgewers hulle werk doen. Ongelukkig 
doen hulle meestal net die minimum. 
 
Die nominasies vir raadgewers moet teen Oktober ingehandig word. Die inwonende hoof 
vra gewoonlik vir die primarius en Onder-Primarius (aldus die HK-lid vir Raadgewers) 
vir advies, en dan word ongeveer ses raadgewers, hoofsaaklik op grond van akademie (en 
kursus), sowel as betrokkenheid, gekies. 
 
’n Formele skakel tussen die raadgewers en die HK is volgens my ’n goeie idee, maar die 
portefeulje se amptelike naam en pligte sal in Eendrag Manskoshuis se Etos,Grondwet, 
Reëls, Reglemente geformuleer moet word. Dalk kan dit in Akademie vervat word. 
 

Raadgewers 
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Met EDTV het Radio Eendrag ’n nuwe fase betree. Oorweeg dit dalk om ’n digitale 
videokamera vir die koshuis d.m.v. die N-fonds aan te koop. Julle kan by Dagbreek se 
HK uitvind of dit werk en die geld werd is. 
 
Afgesien van die rugbyspan-ophemeling, kan Radio Eendrag / EDTV vir ander geesvang 
geleenthede gebruik word. Heelwat kreatiwiteit kan nog hierin gesit word, kweek dus ’n 
verwagting by die nuwe HK-lid dat hy julle moet verras. 
 

Media 
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In 2002 is hierdie portefeulje van die Websites portefeulje geskei. Die tik van die HK-
afkondigings, die instandhouding van die HK-rekenaar (en sy bykomende apparatuur) en 
die aankoop van printpapier sou onder die Sekretaris kon val. 
 
Rekenaar- en netwerkdienste behels dus suiwer ’n skakel tussen Eendrag en IT en kan 
miskien selfs na ’n gewone huislid (of twee) gedelegeer word. Maar raadpleeg die 
Rekenaar- en netwerkdienste verslag hieroor. 
 
Sekere van die omskepte stoorkamers kort netwerkpunte. 
 

Netwerke 
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Daar is ongelooflik baie en ongelooflik min om oor Risikobestuur te sê. 
 
Bestudeer asseblief Chris Olivier se Onder-Primarius verslag van 1999, asook die swart 
Risikobestuur-lêer wat ek vir jou saamgee. Of ten minste die Handleiding wat hiernaas 
aangeheg is. 
 
As Onder-Primarius funksioneer jy tradisioneel as die hoof risikobestuursbeampte van 
die koshuis, maar elke HK-lid het ’n verantwoordelikheid hierteenoor en die primarius en 
inwonende hoof bly uiteindelik aanspreeklik vir alles wat gebeur. 
 
Doen moeite om vir elke funksie ’n risikobestuursplan op te stel, al is dit ook net in jou 
kop. Die gedagte aan ’n HK-lid vir Risikobestuur is dat daar altyd iemand is wat vooruit 
dink aan the worst case scenario. 
 
In my termyn het ek die brandblussers laat nagaan, die noodhulpstel volledig laat toerus 
en twee inwoners: Tommy Wicht en Deon Jacobs as Vlak 1 Noodhulphelpers laat oplei.  
 
Buiten motorinbrake en –diefstal, was daar relatief min misdaad, maar ’n paar selfone het 
wel voete gekry. Nietemin stel ek voor dat die koshuis se elektroniese deure permanent 
gesluit word. Die inwoners sluit nog steeds nie hulle kamers reg toe in die vakansies nie. 
 
Wanneer daar enige insidente plaasvind, hetsy diefstal of Helshoogte, moet die USBD 
gekontak word. Die Onder-Primarius en/of sekretaris moet dikwels ook ’n verslag vir 
Lourens le Roux of Viljoen van der Walt indien. 
 
Daar is net drie dinge wat jy moet onthou: 
 

1. Risikobestuur is een van jou pligte. Jy het dus nie ’n keuse of jy dit wil doen of 
nie; dit is ’n verpligting. 

 
2. Billy Boshoff het vanjaar die brandalarm voor die Huisvergaderings laat afgaan. 

Vra vir hom hoe, en reël vooraf met die USBD dat julle ’n brandoefening gaan 
hou. 

 
3. Die USBD se tolvrye nommer is 0800 60 11 37 

 
Ek het saam met Hermien du Toit van Serruria ’n Veiligheidsplan opgestel vir ons 
Karnavalpoging en het daarmee tweede in die Veiligheidsbeker geëindig. 
 
 
 
 

Risikobestuur 
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Die Rugby portefeulje behels voortdurende korrespondensie met die Sportburo. Miskien 
kan die rugbykomitee of die onderskeie spankapteine meer van hierdie administratiewe 
take oorneem. 
 
Volgens my moet daar minder klem op rugby as Dié Sport geplaas word. Let asseblief 
daarop dat die afgelope paar jare se kerm-vir-meer-ondersteuning benadering nie vrugte 
afgewerp het nie. Dalk is dit tyd om op te hou neul en eerder verspreide ondersteuning 
aan te moedig. 
 
Wat ons sportafrigters en spelpeil betref, vermoed ek ons eerste rugbyspan het meer van 
’n sielkundige blok as iets anders. Probeer dalk Victor Frankl se kopsmokkelry en laat die 
ouens vir ’n seisoen ophou omgee oor wen en amper probeer om te verloor. Dit kan nie 
veel slegter gaan as die huidige seisoen nie. 
 
Onthou om die rugbyspelende eerstejaars se fiksheid op te skerp gedurende die eerste 
week. Sorg dus dat een of meer HK-lede of raadgewers (of iemand anders) hulle nou en 
dan kan laat oefen. 
 
EDTV het baie ondersteuners by die Derby-dag gekry. 
 

Rugby 
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Sekretaris kan tot ’n middel-grootte portefeulje gereduseer word as die primarius en 
Onder-Primarius dit binne hul beplanning nodig ag. ’n Mens sou selfs die plig om HK- 
en Huisvergaderings te notuleer, na ’n huislid (of twee) kon delegeer. Deursigtigheid sal  
bevorder word en dit kan een minder administratiewe las vir die HK wees. 
 
My Sekretaris verslag van 2001/2 bied egter genoeg redes vir die teendeel. Sien ook 
asseblief die bespreking van Rekenaar- en Netwerkdienste en Websites elders in hierdie 
verslag. 
 
Die stembuskomitee se werk kan baie vergemaklik word. Probeer om die hele proses te 
rekenariseer, of kyk ten minste hoe die stemtel-vorms vanjaar verbeter is. 
 
Waar Openbare Betrekkinge fokus op die eksterne kommunikasie van die koshuis, is die 
Sekretaris se doel om effektiewe kommunikasie tussen HK-lede, sowel as tussen die HK 
en die Huis, te bewerkstellig. 
 
’n Baie effektiewer plakkaatbeleid kan opgestel word. Sorg dat elke komitee ’n unieke 
tipe plakkaat het wat op spesifieke plekke in die koshuis opgeplak word. Alles hoef nie 
op A4 papier tussen die urinale opgeplak te word nie. Almal hoef nie te weet wie die 
skaakspanne is nie. Plak net sekere tipe kennisgewings op die badkamer-deure, en net 
sekere tipes teen die spieëls-mure en net sekeres op kamerdeure.  
 
Dit help as daar iemand op die HK is wat besonder vaardig in MSWord is. 

Sekretaris 
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Skaak is baie gewild in Eendrag en ’n mens sou selfs meer as ses spanne kon inskryf. 
Probeer dalk om soms by Teekan ’n paar stelle te hê en moedig dit aan as ’n sosiale 
tydverdyf. 
 
Ek sou by die USSV (die Universiteit van Stellenbosch se Skaakvereniging) begin skimp 
dat van hulle skaakstelle permanent in Eendrag bly. (Elke speler betaal immers R20 vanaf 
sy studenterekening aan die USSV. Met sowat 80 spelers die laaste twee jaar, het hulle 
alreeds R1 600 net van Eendrag gekry.) 
 
As julle genoeg skaakstelle in die hande kan kry, sou julle vir Karnaval bemarking ’n 
wêreldrekord kon probeer opstel vir die meeste skaakwedstryde wat gelyktydig teen een 
persoon gespeel word. Ons het genoeg mense. 
 
In my Skaakverslag van 2001 is daar beter voorstelle opgeteken. 
 
Hoe suksesvol die USSV se poging met Brug gaan wees, weet ek nie. Daar is min 
koshuismense wat weet hoe om Brug te speel, en vanuit dié groepie is daar nie genoeg 
belangstelling om dit op kompetisiebasis te beoefen nie. Nietemin is dit ’n spel wat op 
klein skaal in gewildheid kan groei. 
 

Skaak 
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Die Afrikaans vir pool is nie ‘potspel’ of ‘snoeker’ nie. 
 
Daar word heelwat geld met die 50c-pooltafels gemaak. Laat die Tesourier dit opsysit vir 
moontlike herstelwerk aan die tafels, maar probeer om altyd die herstelwerk en/of 
aankope d.m.v. die N-fonds te doen. 
 
Die belangstelling in pool is daar om ontgin te word. Gebruik dit. 
 
Maak die Pool HK-lid dalk ook verantwoordelik vir die Ontspanningsaal in sy geheel (of 
laat dit oor aan die HK-lid vir Huisgees). 
 

Snoeker & Pool 
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Wat van sokker-afrigters? Daar was al in die verlede. 
 
Die nuwe SR-lid vir Sport en Intervarsity blyk heel op die ball te wees met sokker. Hy 
kan vir kreatiewe idees genader word. Ek nie. 

Sokker 
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Die kleiner sporte, onderwater hokkie en waterpolo, val dikwels ook onder Swem, maar 
moet miskien onder Diverse Sport geklassifiseer word. Tog, is dit ’n sinvole indeling, 
seinde dat daar baie water is. 
 
Hoe nader ek aan die einde van hierdie verslag kom, hoe belagriker raak hierdie 
nutsbrokkies. 
 
EERSTEJAARSWEM 
 
Kyk asseblief na EERSTEJAARSATLETIEK onder Atletiek vir bykomende inligting. In 
die Verwelkomingsweek het die twee HK’s weggegaan en rustig buite Coetzenburg 
geskakel, terwyl net ’n handjievol HK-lede vir toesig by die swembad gebly het. 
 
Onthou dat die gees en sang tydens die swembyeenkoms geen punte tel nie. Moet dus nie 
te veel tyd of energie daarop mors nie. 
 
Laat die eerstejaars sonbrille saamvat. En koop vir die HK-skakeling Live Savers 
lekkertjies, want dit gaan oor swem en is dus oulik. 
 
 
 
 
 

Swem 
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Tafeltennis is ’n gewilde tydverdyf in Eendrag. En daarom was dit goed dat daar vanjaar 
so baie spanne ingeskryf is. 
 
Stel twee sterk spanne saam en speel dan rond met die res. Skryf vir elke seksie wat wil 
’n span in en kry vir jou iemand om te help as daar te veel administrasie is. 
 
Oorweeg dit ook om deur die N-fonds ’n nuwe tafel aan te koop, of ten minste behoorlike 
nuwe nette. 
 
En wat van ’n gemengde dubbelstoernooi saam met ’n dameskoshuis (gekombineer met 
die ander Ontspanningsaal-aktiwiteite) as ’n mini-skakeling? 
 
 
 
 

Tafeltennis 
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Vanjaar het nie gewerk nie. Daar was te veel telefone met te veel kodes en te min geld. 
 
Maak seker dat die mees effektiewe en goedkoopste stelsel in die HK-raadsaal 
geïmplimenteer word. 
 
Sorg ook dat die Karnavalonkostes deur Karnaval gedra word en nie deur die Huiskas 
nie. 
 
’n Fakskode soos 01961# is vir my goed, omdat Eendrag Manskoshuis in 1961 geopen 
het. 

Telefone/faks 
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Wat van ’n gemengde dubbelstoernooi? Kry ’n borg, al is dit ’n Stellenbosse kuierplek, 
en maak ’n prettige geleentheid daarvan. Of ’n sosiale tennis-toernooi. Daar was lanklaas 
vernuwing in hierdie portefeulje en dis jammer. 
 
Maak seker dat die liga nie buitensporige inskrywingsgelde vra nie (en probeer om die ou 
balle vir quadkrieket te kry). Probeer ook ’n paar ondersteuners betrek wanneer die 
spanne ’n semi-finaal of iets dergliks haal. 
 
Weereens, dalk moet hierdie sport onder Diverse Sport val. 
 
 
 

Tennis 
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Die begroting moet opgestel word volgens die HK se strategiese raamwerk vir hulle 
termyn. Nie volgens die vorige jaar s’n nie. 
 
Hier moet die primarius en Onder-Primarius ’n belangrike rol speel, want dit gebeur te 
gereeld dat die Tesourier basies net met die vorige jaar se begroting wil voortgaan. As 
julle as HK ’n ander visie wil inslaan, of ander prioriteite geïdentifiseer het, moet dit in 
die begroting gereflekteer word. Die Tesourier moet hier begelei word. 
 
Die huisgelde word in 2004 verhoog. Julle sal ongeveer R8 000 meer hê om te spandeer. 
 
Vind uit wat die N-fonds en gebruik dit vir bate-aankope of ligpaal-aanbrengings, ens. 
 
My grootste begrotingsverandering sou t.o.v. Hanedinee wees wat, volgens my, meer 
geld verdien. Probeer om kleiner bedrae (van bv. die sporte) eerder saam te gooi (onder 
bv. Diverse Sport) en stel dan iemand aan om die verdere verdeling volgens prioriteite uit 
te voer. 
 
Dit is dikwels moeilik vir die nuutverkose HK om begrotings vir hulle portefeuljes te 
beraam. Sorg dat die nuwe HK-lede met die oues gesels om uit te vind waarop daar geld 
gespandeer kan/moet word. 
 

Tesourier 
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Die Verwelkomingsweek val tradisioneel onder die Onder-Primarius. Vanjaar het ek dit 
saam met die HK-lid vir Openbare Betrekkinge aangepak, wat die hele proses baie 
vergemaklik het (en aangenamer maak). 
 
Studentesake, FEDICS, die inwonende hoof, die HK, die Openbare Betrekkinge HK-lid, 
die Karnaval HK-lede, die raadgewers en die eerstejaars sal almal effens verskillende 
weergawes van die Verwelkomingsprogram ontvang, omdat nie al die inligting vir almal 
ewe toepaslik is nie. 
 
Kies vir jou ’n program om in te werk en besluit dan op ’n formaat wat vir jou maklik is 
om aan te pas en vir ander sinvol is om te lees. Ek het vanjaar in MSWord die 
Verwelkomingsprogram in Landscape-formaat, A4 (nie Letter waarop die Page Setup by 
default is nie), uitgelê en dit toe as ’n boekie by Jetline.com by die Eikestad Mall laat 
druk. Dit het ongeveer R60 vir 15 boekies gekos. 
 
Ek sou aanraai dat jy dieselfde formaat moet gebruik, omdat dit alreeds op die HK-
rekenaar is. Jy sou ook die HK-sekretaris kon inspan om van die tikwerk te doen. 
 
Daar is ’n magdom dinge wat ek oor die Verwelkomingsweek wil sê, maar ek is bang dat 
die kruks van die saak dan verlore sal gaan. So hier is net vier dinge: 
 

1. Die primarius moet sorg dat die HK teen die vierde kwartaal genoeg beplanning 
gedoen het sodat die Onder-Primarius die Verwelkomingsprogram kan opstel. 

 
2. Die HK moet hulleself afvra wat hulle vir die eerstejaars kan doen, nie wat hulle 

aan die eerstejaars kan doen nie. 
 

3. Die Verwelkomingsweek kan op honderde verskillende maniere aangepak word. 
Stel spesifieke uitkomste vooraf op en kies dan strategieë wat julle dink die beste 
by die uitkomste sal uitbring. 

 
4. Doen afstand van enige intimidasie. Oorweeg dit selfs om aan elke eerstejaar ’n 

Verwelkomingsprogram uit te deel. 
 
Sorg dat die eerstejaars al hulle ALFA-I programme bywoon en probeer sorg dat daar vir 
alle skakelings ’n tipe aktiwiteit gereël word, al is dit roomys-eet of koffie-maak, ens. 
 
Gebruik die tyd wat julle het met die eerstejaars ten volle. Beplan wat julle alles wil sê en 
doen dit dan op ’n gestruktureerde wyse. Moenie net ure aanmekaar ryg met sinlose 
herhalings van ‘karakter, styl en trots’ nie. Probeer om dié terme beter te definieer. 

Verwelkoming 
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Eendrag se koshuiskoerant wen elke jaar die beste koshuisblad kompetisie. Tog is daar 
verbeterings wat aangebring kan word: 
 

1. Kry meer ouer skrywers. Dit is vir senior Huislede irriterend om oningeligte 
opinies van tweedejaars te moet lees. 

 
2. Laat filter interessante HK-probleme af na die pers. Koshuisplasings, beleide 

rondom boetes en parkeer-probleme kan alles aktuele leesstof bied. 
 

3. Neem kritiese standpunte teenoor HK-besluite in. Bevraagteken tradisies en krap 
waar dit jeuk. 

 
4. Fokus soms ook op kampusdinge, doen ’n onderhoud met ons SR-voog, ens. 

 
5. Bring die Foto-Vires gouer uit! Laat neem die foto’s gelyktydig met die 

Kamerkiesery. En voeg dan die eerstejaars se besonderhede aan die begin van 
2004 by. 

 
6. Benut die ViresoppieWeb só dat dit altyd nuusgewend is. 

 
Kies baie vroeg in die vierde kwartaal ’n nuwe redakteur en werf aktief nuwe (en veral 
ouer) redaksielede. 
 

Vires Unitatis 
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Websites is ’n nuwe portefeulje en is in 2003 van Rekenaar- en Netwerkdienste geskei. 
Dit is nog nie in Eendrag Manskoshuis se Etos,Grondwet, Reëls, Reglemente opgeneem 
nie en moet dus nog omskryf word. 
 
In my termyn was Websites beslis ’n groot portefeulje, omdat al die webinligting soos 
wat dit tans gepublish is, deur my geskep moes word. Die struktuur is nou in plek, so dalk 
kan die gewig nou effens ligter geskat word, maar ek twyfel ietwat… 
 
Dit is nie altyd so maklik om ’n struktuur te laat werk nie. 
 
PLAN A 
 
My plan met Webwerwe (soos wat ek dit toe genoem het) was om ’n klein kreatiewe 
tegnies-administratiewe komitee van drie tot vyf lede te skep wat heeljaar die webwerf 
sou beman. Met my primarius se visie-toespraak by ons eerste Huisvergadering het ek 
egter besluit om presies die teenoorgestelde te doen. 
 
PLAN B 
 
Volgens hom, was dit nie die HK se plig om al die afsloof-werk te doen nie. Die HK 
moes net die ruimte vir Eendragters skep om hulle potensiaal uit te leef. Gevolglik het 
ek’n breë raamwerk geskep waarin 14 mense, ek inkluis, iets gehad het om te doen. 
 
Die komitee is onafhanklik deur ’n voorsitter bestuur, bygestaan deur vyf subkomitee-
voorsitters, een elk vir IT, Argief en OEB, Viresblad, Eendrag Web en Karnaval. Die 
onderskeie HK-lede vir Rekenaar- en Netwerkdienste, Argief, Oud-Eendragterbond, 
Vires Unitatis en Karnaval het as raadgewende lede op die komitee gedien. En siedaar! 
Die raamwerk is geskep. Totaal geïntegreer en gereed om weg te spring! 
 
PLAN C 
 
Terwyl Plan B se mense aan’t dinkskrum / niksdoen was, het ek solank begin om elke 
dag ’n paar nuwe bladsye tot Eendrag Web te voeg, sodat die noodsaaklike inligting 
darem daar was. Ek het ook een bymekaarkom-dag gereël waar vier rekenaars in die 
raadsaal gedra is en al die IT ouens gelyktydig aan die website kon werk. Hulle het 
gemor, maar dit was die meeste input wat ek nog uit hulle gekry het. 
 
PLAN D 
 
Teen Mei 2003 het die aanvanklike komitee al vervorm en prioriteite het verskuif. Ook 
het die komitee in ’n redaksie verander. My opdragte her verfomfaai tot bondiger klein 
brokkies wat teen sekere sperdatums afgehandel moes word. Vroeër, met Plan B, was dit 
‘ruimtes vir potensiaal-ontwikkeling’, maar nou was dit ‘doen dit voor dan’. 

Websites 
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Nie een van hierdie planne het te goed gewerk nie. Verreweg die meeste van die huidige 
website is fisies deur my in die oggendure, en selfs in die vakansie, geskep en opgedateer. 
Plan C (ek doen alles) het dus die vinnigste en meeste resultate opgelewer. 
 
Tog gee Plan D my hoop. As jy ’n visie opbreek in klein baby steps en iemand klap totdat 
hy iets doen, dan sal dit wel gedoen raak – miskien twee maande later as die sperdatum, 
maar nietemin. Op hierdie stadium is daar ’n handvol mense wat regtig entoesiasties is 
oor die website en wat saam met die uitdaging groei. 
 
NOU WAT NOU 
 
Aangeheg is ’n paar bladsye wat die rasionaal agter Plan B en Plan D verduidelik. Daar is 
ook voorbeelde van opdragte, verbeteringe en werkswyses wat aan die komiteelede 
deurgegee is. 
 
Verder kan ek egter nie te veel toeligting verskaf nie. Websites bevat ’n daadwerklike 
praktiese komponent en jy sal in die termyn wat voorlê ’n hele rits vaardighede moet 
aanleer. Ek sal help om jou touwys te maak, maar jy sal baie tyd moet insit en vir mense 
herhaaldelik vrae moet vra. 
 
OF NIE 
 
Drie alternatiewe kan ook deur die primarius en Onder-Primarius oorweeg word: 
 

1. Websites kan in die toekoms tot ’n geslote portefeulje omskep word, wat beteken 
dat òf die voorsitter van die Websites komitee kom outomaties op die HK, òf slegs 
iemand wat op die Webkomitee gedien het, mag homself vir die portefeulje 
verkiesbaar stel. 

 
2. Websites kan as portefeulje verval en ’n professionele persoon kan betaal word 

om die websites namens Eendrag te design. Want moenie ’n fout maak nie, 
Websites behels ’n voortdurende onophoudende massa werk. 

 
3. Websites kan tussen al die HK-lede opverdeel word. Die HK-lid vir Openbare 

Betrekkinge sal dan daaroor toesig hou en sê of dit Eendrag Manskoshuis se naam 
gestand doen, die Sekretaris sal die inligting elke week inwin en vir die HK-lid 
vir Rekenaar- en Netwerkdienste gee wat dit sal moet opsit. Die HK-lede vir Vires 
Unitatis, Kultuur en Sport sal hulle eie inligting moet verskaf. 

 
TEN SLOTTE 
 
Websites is ’n bitter lekker en baie frustrerende portefeulje. Dit is selde dat jy ’n 
portefeulje kry wat soveel vervulling bied en waarmee jy soveel tyd kan mors. Daar is 
geen ander portefeulje wat soveel geïntegreerdheid en selfdissipline verg nie – waar jy 
nou saam met al die ander HK-portefeuljes moet werk én absoluut op jou eie. 



André Müller Eendrag Manskoshuis Onder-primarius 2003 verslag - 61 -  

 
 
 
Ja, portefeuljes is belangrik. Dit skep vir HK-lede die ruimte om met ’n komitee te werk 
en iets blywends van hulleself in Eendrag terug te ploeg. 
 
Ja, met portefeuljes skep jy herinneringe van funksies en sportbyeenkomste en Karnaval. 
Jy bekwaam jouself in iets nuuts en groei in die proses. 
 
Ja, portefeuljes is belangrik, maar dis ook net ’n middel tot ’n doel. 
 
Ek het in my termyn as Onder-Primarius baie meer vir Karnaval gedoen as vir 
Diversiteit, vir die tuin as Akademie. Ek het meer kere saam met ’n handvol eerstejaars 
tee gedrink as om met hulle raadgewers te vergader, meer tyd spandeer op my seksie as 
Risikobestuur. Dit gaan regtig nie als net oor portefeuljes nie. 
 
Dit gaan oor mense. 
 
En in Eendrag het ons ’n liederlike gewoonte om só op ons portefeuljes te konsentreer 
(veral Karnaval) dat ons heeltemal tred verloor met die mense rondom ons. 
 
As Onder-Primarius en HK-lid behoort jou seksie jou hoof-portefeulje te wees. Want 
slegs as jy hou seksie ken, kan jy die inwoners van Eendrag verteenwoordig, en slegs 
wanneer jy jou seksielede ken, kan jy hulle by die aktiwiteite binne Eendrag uitbring of 
by kampusaktiweite. 
 
Wees die Sekretaris van jou seksie. Kommunikeer aan hulle die nodige inligting, kies vir 
jou ’n seksie-primarius, en iemand om die geld in te samel, en iemand anders om die ligte 
om te ruil of die verstopte urinale aan te meld. Stel ’n Interseksie-man aan en sit iemand 
op Skakelings. Kry vir jou iemand wat telefoondiens kontrolleer of Parkering. Jy sal 
verbaas wees watter dinge sommige mense wil doen. 
 
As die HK die Huis beter ken, sal die samestelling van komitees maklik wees, en die 
werwing van bereidwilliges ’n plesier. 
 
Elke seksie verkry ’n unieke gees en dis jou verantwoordelikheid as HK-lid om te sorg 
dat dié gees ’n gesonde Eendrag-styl reflekteer. Monitor jou seksielede besonder goed en 
moenie aanvaar dat dit met almal goed gaan nie. Vestig streng dissipline onder die 
manne. Sorg byvoorbeeld dat hulle die badkamers en stoepe skoon en netjies hou en 
verwag die etiket van ’n gentleman. 
 
Verwag besonder baie van jou seksie, en moenie met halfgalligheid tevrede wees nie. 
 
 

Seksies 
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Dit is dan dit. 
 
Hierdie verslag het ’n bietjie lywig geword en dit maak nie veel sin om iets meers te 
skryf nie. 
 
Ek het probeer om alles wat ek weet, saam te vat sodat Eendrag miskien kan voortbou op 
dít wat alreeds verby is. Ek wou nie ’n normale opsommende verslag skryf nie, want ek 
weet hoe oppervlakkig en nutteloos dit kan wees. 
 
Maar hierdie een is nie veel beter nie. 
 
Miskien maar net twee dinge: 
 

1. Ek hoop jy geniet jou termyn as Onder-Primarius. Ek het regdeur die verslag 
primarius met ’n kleinletter geskryf, en Onder-Primarius gekursiveerd, met 
hoofletters. Daar het jy dit! 

 
2. Daar is iets te sê oor plig, verantwoordelikheid, eer en voorreg. Geniet die 

laasgenoemdes, maar verlustig jou in die eersgenoemdes. Ek verwag groot dinge 
van jou. 

 
Alle sterkte en heil! 
 
Jy weet my deur staan permanent oop. 
 
Maar waaroor gaan hierdie verslag? 
 
Miskien het ek probeer om te veel te sê. 
 
 
 
 
 
 
 

Slot 


