
Verslag van die Droom Vergadering gehou op 26 September 

Die vergadering is bygewoon deur 33 entoesiastiese Dromers – ’n groot aantal Dromers wou 
ook graag hier wees en het verskoning aangebied. 

Webblad en FaceBook 

FaceBook is ’n groot sukses – Ernst vra dat stories en foto’s ingestuur word na hom of Terry 
Venter vir plasing op FaceBook en gebruik in nuusbriewe. 

Die webblad is problematies. Ons huidige webblad is verskaf en word instand gehou deur 
Boomdia. Ons het ook aanbiedings van Butterbee en ShowMe om dit te doen. 

Ons soek ‘n persoon wat die webblad onder sy/ haar vlerk kan neem en aktief bestuur.  

Ek wil ook die Dromer databasis en nuusbriewe vanuit die webblad bestuur. 

Logo, bemarking en beeld 

Daar is nogal sterk opinies, onder andere deur Hettie, uitgespreek om die bestaande logo 
(aalwyn en golf) te behou. 

Die gevoel is dat dit simbolies van Jeffreysbaai is. Ook dat daar baie geld in bestaande borde 
bestee is en dat dit ’n bekende handelsmerk is.  

Richard het gesê dat daar geen rede is waarom daar nie meer as een merk naas mekaar kan 
wees nie. Ook dat die huidige logo meer ’n plek as ’n idee aantoon. 

Soria het gesê dat die borde nie meer so nodig is nie omdat die Droom na ander meer mens 
gerigte aktiwiteite skuif. 

Deon het die belangrikheid van sigbaarheid uitgelig – die borde is een manier, ook om met 
‘n “loud hailer” deur die Dorp te ry, artikels in koerante. 

Die konsensus was dat ons 10 van die “ou” borde sal laat maak wat Deon sal uitdeel.   

Die “nuwe” logo sal op faceBook gebruik word. 

Die Droom word positief deur die Gemeenskap aanvaar en ervaar – soos ook gesien kan 
word in die steeds groeiende aantal deelnemers op FaceBook. 

Die projekte wat ons aanpak is van groter omvang en nie altyd bekend as Dromer projekte 
nie. 

Met die nuwe borde sal dit in ’n mate aangespreek word. 
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Finansies 

Daar is R10 446.30 in die bank. 

Die grootste gedeelte van die geld word direk aan die Droomleiers gegee – ek verkies dit so. 

Daar is heelwat Droom projekte soos die beeldegroep wat baie geld vereis. 

Die administrasie kan ek behartig maar as iemand op die vlak betrokke wil raak, sal dit goed 
wees. 

Ons moet ook dink aan ‘n golfdag of iets soortgelyk om ons fondse te versterk. 

 

Skakeling met die Raad en Munisipale amptenare 

Daar was ‘n bietjie beskuitkrummels in die bed. 

Ek glo dat die Dromers se bona fides as oplossing georiënteerde betrokke inwoners word 
wyd aanvaar. 

Soria Swart behartig die skakeling met die Raad en Raadsamptenare. 

Ons het toestemming gekry om die beeldegroep op te rig. 

Die Burgemeesterskomitee het ook feitlik al die ander Droom projekte goedgekeur. 

Baie dankie aan Soria, Marie, die Burgermeester en sy Komitee en Japie Jansen. 

Die gevoel is dat die Raadsamptenare nie onwillig is om te help met byvoorbeeld die 
verwydering van vuilgoed nie maar dat daar probleme rondom stukkende toerusting is. 

  

Die Branders en Branderryer Beeldegroep 

Die skepper van die beeldegroep, Renier Viljoen, het ons toegespreek. 

Dit is ‘n duur konstruksie onder andere omdat die raamwerk van hoë kwaliteit vlekvrye staal 
gemaak is. Johan Ferreira het herhaal wat vantevore ooreengekom is naamlik dat die 
Dromers sal goed staan vir die uitgawes. 

Renier kort ‘n hyskraan om die beelde vanaf sy huis na die staanplek in Tecoma te vervoer. 

  

Middedorp 



Ons is vanuit die Raad genader om betrokke te raak by die vernuwing van die middedorp. 
Dit behels onder andere om dit ’n voetganger vriendelike dorp te maak.  

Daar is alreeds ’n omvattende studie deur konsultante in 2011 gedoen wat as grondslag kan 
dien 

  

Tokyo Sexwale/ Pelssrus Vleiland 

Anton van Builders Express het sy onderneming se betrokkenheid by die projek uitgelig. 

Ernst en andere het hul waardering teenoor Builders Express, Anton en Maria uitgespreek. 

Soria het op die sukses van die mosaïek en muurskilderye gewys asook die Victory4All skool 
se deurlopende betrokkenheid by die projek en herwinning. 

Hennie Swanevelder het daarop gewys dat dit ‘n langtermyn projek is en dat dit belangrik is 
dat die mense inkoop, dit hul eie maak. 

  

Karnaval 

Daar word beplan dat die Karnaval op 16 Desember, Versoeningsdag, ’n jaarlikse instelling 
gaan word. 

Zuanda gaan die leiding neem om groot poppe te maak wat hergebruik kan word. 

Dit gaan een helse Party wees, ‘n toepaslike afsluiting van Droom 2013! 

  

Boardwalk en fietsrybaan 

Die twee groot geeste agter die projekte, Anette Nel en Koffie Jacobs, kon nie die 
vergadering bywoon nie. 

Op FaceBook is heelwat idees al geplaas. 

Dit is ‘n multi-miljoen Rand projek wat oor ‘n paar jaar sal strek. 

Ek het iewers gelees dat as jou Drome jou nie bang maak nie, Droom jy nie groot genoeg 
nie.  

Dié Droom val in die kategorie! 

  



Mark van Drome 

Anri, mede eienares van die Mark van Drome, het ons daaroor toegespreek. 

Dit word as ’n onafhanklike besigheid maar met die aktiewe ondersteuning van die Dromers 
bedryf. 

Dit bied vir opkomende kunstenaars ‘n platform om hul talente ten toon te stel. Heelwat 
van die kunstenaars het na hul optredes dan ook ander aanbiedinge gekry. 

Dit bied ook vir mikro ondernemers  ’n geleentheid om hul Drome van ‘n eie besigheid te 
verwesentlik. 

  

Droomtoere 

Soria het kortliks oor die toere vertel. Dit is deel van die brugbou inisiatief tussen 
Jeffreysbaai se gemeenskappe. Dit vind elke tweede Vrydag middag plaas vanaf 4nm tot 
6nm. Die beginpunt is die Victory4All skool in Tokyo Sexwale. 

  

Tuin afval 

Daar is ‘n groot behoefte aan ‘n plek waar tuin afval gestort kan word. 

Eric van bossiekapper faam, kyk na die moontlikheid om ‘n “chipper” te bou. 

David Aldendorff het op die probleme gewys om naby Jeffreysbaai ‘n stortingsplek te kry. 

Afsluiting 

Deon Goosen wat instrumenteel was om die Droom na Jeffreysbaai te bring, het ‘n vurige 
pleidooi gelewer dat ons moet volhard, dat die Droom van krag tot krag gaan en dat ons 
baie vermag het. 

 Terugvoer asseblief! 

Laat weet my as ek tersaaklike inligting uitgelaat het of foute in die relaas gemaak het. 

Ek stel dit graag reg. 

 


