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BEGROTINGSREDE 13: KULTUURSAKE EN SPORT 

DR. IH MEYER OP 20 MAART 2014 IN DIE WES-KAAPSE PROVINSIALE 

PARLEMENT: LEWERING VAN KULTUURWARMTE DEUR KULTUURSAKE 

EN SPORT 

Geagte Speaker 

Premier 

Kabinetkollegas en Adjunk-Speaker 

Leier van die Amptelike Opposisie 

Geagte Lede 

Presidente van die verskeie sportfederasies 

Voorsitters van openbare entiteite 

Lede van kultuurorganisasies 

Dames en here 

Toe hierdie administrasie vyf jaar gelede aan bewind gekom het, het dit 

toegegee dat sport en kultuur die ideale platforms vir nasiebou, ’n gevoel 

van nasionale trots, patriotisme en ’n maatskaplik inklusiewe Wes-Kaap is.  

Om die doelwit te bereik van ’n Wes-Kaap waarin almal tuisvoel, het ons 

besef dat ons eers beleidsinstrumente moet ontwikkel om kultuurwarmte en 

maatskaplike inklusiwiteit te bevorder.   
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1 Beleidsinstrumente vir kultuurwarmte en maatskaplike 

inklusiwiteit 

1.1 Museumbeleid 

Die ontwikkeling en goedkeuring van ’n nuwe Wes-Kaapse Museumbeleid in 

2013 was ’n besonderse prestasie vir die Museumdiens. Hierdeur word die 

verskillende kategorieë museums gerasionaliseer, word vir streeksmuseums 

voorsien en word die bestuur deur die Wes-Kaapse regering se grondwetlike 

mandaat gelei. ’n Werkskonsep van nuwe provinsiale museumwetgewing is 

voorberei om hierdie beleid te implementeer.   

1.2 Wes-Kaapse taalbeleid 

Meneer die Speaker, dit is voormalige President Nelson Mandela wat ons 

daaraan herinner het dat:  

“If you speak to a man in a language he understands, that goes to his 

head. If you talk to him in his language, it goes to his heart.” 

Taal was altyd een van die mens se deurslaggewende kultuurkenmerke. Dit is 

een van die mees belangrike media vir die provinsie se inwoners om 

kultuurwarmte te ervaar. Deur die aktiewe implementering van die Wes-

Kaapse Provinsiale Talewet (Wet 13 van 1998) en die Wes-Kaapse Taalbeleid 

van 2005 dra die provinsiale regering by tot die visie van ’n veeltalige 

provinsie waarin mense hulle eie tale kan waardeer en die ander inwoners se 

tale kan respekteer.  



3 

 

In 2013 het die Wes-Kaapse Taalkomitee, ’n statutêre liggaam, peilings 

uitgevoer om in twee provinsiale departemente die implementering van die 

beleid te assesseer. Dit is deur ’n verslag met aanbevelings opgevolg.  

Ons bedank hierdie gesiene liggaam vir die toesighoudende rol wat dit 

vertolk met betrekking tot taal, en sien uit na die resultate van hulle volgende 

taalbeleidsimplementeringspeiling in die Departement van die Premier.    

1.3 Biblioteeksimplementeringsprotokol 

Nie-nasionale biblioteke is ingevolge Skedule 5 van die Grondwe6 ’n 

funksionele gebied van uitsluitlike provinsiale bevoegdheid. Histories is 

biblioteekdienste egter deur plaaslike regerings as ’n sogenaamde 

onbefondste mandaat van munisipaliteite beskou. In die lig van die 

belangrike rol wat biblioteke met betrekking tot maatskaplike inklusiwiteit en 

kultuurwarmte vervul, is daar daar ’n duidelike behoefte vir die provinsiale 

regering en Wes-Kaapse munisipaliteite om te verseker dat hulle die impak 

van hulle gesamentlike pogings vergroot, duplikasie uitskakel en hulle 

onderskeie begrotings met mekaar laat ooreenstem.  

Op 19 Maart 2012 het die Wes-Kaapse regering via die Department van 

Kultuursake en Sport ’n biblioteeksimplementeringsprotokol met die Stad 

Kaapstad Metropolitaanse Munisipaliteit gesluit om die voortgaande 

voortsiening van openbare biblioteekdienste aan gemeenskappe in die 

Metro te ondersteun. Hierdie ooreenkoms is ingevolge Artikel 35 van die Wet 

op die Interrregeringsverhoudinge-raamwerk van 2005 (Wet 13 van 2005) 
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opgestel en is ’n belangrike mylpaal om die bydraes van die munisipaliteit en 

die provinsiale regering tot openbare biblioteekdienste te koördineer.  

1.4 Inisiasieraamwerk 

Oor die afgelope vyf jaar, was die ontwikkeling van ’n inisiasieraamwerk en –

protokol een van die mees innoverende aspekte van ons werk. Dit rig die 

implementering van die inisiasieprogram in die provinsie – ’n eerste in Suid-

Afrika. Die Protokol het hoofsaaklik ten doel om hierdie belangrike ritueel vir 

mans veiliger te maak. Onder andere voorsien dit vir vooraf mediese 

ondersoeke van die jongmans, opleiding van tradisionele snydokters en 

versorgers, eerstehulp-opleiding, die keuse van persele en die volhoubare 

benutting van omgewingshulpbronne.   

1.5 Sportbefondsingsbeleid 

’n Betekenisvolle prestasie was die oordrag van befondsing aan 

sportfederasies in die eerste kwartaal van die boekjaar.  Dit het groter 

voorspelbaarheid in die sektor gebring en het die kwaliteit van die diens wat 

sportorganisasies aan hul kliënte lewer, verhoog. Die doel van die 

ondertekening van die Sportbefondsingsbeleid in 2012 was om die 

verspreiding van fondse in ooreenstemming met die voorskrifte van die 

Ouditeur-Generaal te kry.  
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2 Die MOD-program 

Gedurende 2011/2012 het die Wes-Kaapse Kabinet die omvattende 

naskoolse program gebaseer op op ons Maatskaplike Beleidsraamwerk en 

die Provinsiale Strategiese Doelwit: Bevordering van Maatskaplike Inklusiwiteit, 

goedgekeur.  

Skoolgaande kinders, veral in armer gemeenskappe, is ná skool, veral tydens 

die week, blootgestel want baie van hulle is dan alleen by die huis. Dit skep 

die gevaar dat hulle betrokke kan raak in afwykende gedrag, byvoorbeeld 

misdaad, bende-aktiwiteite en dwelmgebruik.   Meisies wat hulle in sulke 

omstandighede bevind, is ook meer vatbaar vir tienerswangerskappe. Die 

Wes-Kaapse regering het op hierdie uitdaging reageer deur al die 

hoofrolspelers byeen te kry om ’n transversale openbare bestuursintervensie, 

naamlik die Massa-deelname, Geleentheid en Toegang, Ontwikkeling en 

Groei (MOD)-program, te ontwerp.  Hierdie omvattende program teiken die 

jeug, veral laerskool- en hoërskoolleerders, deur by 181 MOD-sentrums in die 

provinsie naskoolse sport en kultuuraktiwiteite aan hulle te bied.  

3 ’n Doeltreffende departement 

Meneer die Speaker, die Departement van Kultuursake en Sport (DKES) is die 

afgelope vyf jaar tot ’n goedgeoliede masjien getransformeer, onder die 

leiding van ’n bevoegde Departementshoof en sy senior bestuurspan. 

Verlede jaar het die Departement 152 van haar 156 prestasie-aanduiders 

bereik. Die departement het daarin geslaag om haar administratiewe 

doeltreffendheid en gehalte bestuur te verbeter, en het ook ’n toegewyde 

poging aangewend om te verseker dat ons vennote in die sport- en 
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kultuursektore dieselfde doen. Dit word weerspieël in die erkenning wat die 

departement verlede jaar in Pretoria op die Openbare Diens Professionele 

Etiek-toekenningseremonie van die Openbare Dienskommissie ontvang het 

toe sy in die kategorie Professionele Etiek as die tweede beste departement 

in Suid-Afrika aangewys is. In die vermelding het die Openbare 

Dienskommissie die werk geloof wat gedoen is om integriteit en ’n kultuur van 

professionele etiek in die Departement te vestig.   

Ons premierprojek, die MOD-program wat deel vorm van hierdie regering se 

totale gemeenskap-benadering, begin geleidelik die risiko’s wat deur 

jongmense ervaar word, te verminder en hul potensiaal te bevry. Die waarde 

van die MOD-program is onlangs op die UOWP se Kamoso 

Toekenningseremonie (Maatskaplike Sektor) deur die nasionale regering 

erken toe die program die toekenning: Beste Projek: Massa-deelname 

ontvang het.  

   

Die hoogtepunt was ’n skoon ouditverslag deur die Ouditeur-Generaal.  

 

Meneer die Speaker, die grootste mosie van vertroue in hierdie Departement 

is die begroting wat die afgelope vyf jaar met 77% toegeneem het en ek kan 

vandag ’n begroting van R626 miljoen voorlê, wat ’n 37% verhoging van die 

2013/2014-begroting is.   

Hierdie Departement se sukses is ’n spieëlbeeld van die gehalte administrasie 

wat vyf jaar gelede aan bewind gekom het ... dit is definitief ’n goeie storie 

om te vertel.  
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4 Programme en projekte vir maatskaplike inklusiwiteit en 

kultuurwarmte 

4.1 Twintig jaar van vryheid 

In 2014 sluit die mense van Suid-Afrika aan by die ander op die kontinent en 

regoor die wêreld met die viering van ons twintig jaar van vryheid. Hierdie 

historiese geleentheid stel ons in staat om ons oorwinning oor apartheid te 

vier en te fokus op die stryd vir demokrasie. Ons sal ons prestasies in 

herbeskouing neem, die vordering meet wat sedert 1994 gemaak is, die 

oorblywende uitdagings evalueer en gesamentlik besluit op die beste manier 

om hulle aan te spreek.     

Die Wes-Kaapse regering sal op Vryheidsdag 27 April 2014 in vennootskap 

met KunsteKaap ’n baie spesiale geleentheid aanbied om hierdie mylpaal te 

vier.  Dit sal voorafgegaan word deur ’n weeklange program wat gemik is op 

leerders en die jeug. Altesaam 250 000 brosjures waarin die oorsprong en 

betekenis van die nasionale simbole verduidelik word, is gedruk en word 

binnekort na alle skole in die provinsie gestuur.  

Die hoogtepunt van die Wes-Kaapse Vryheidsdaggeleentheid is die optrede 

van Credo, ’n nuwe werk waardeur die beginsels van ons Grondwet gevier 

word.  

Mense wat in die landelike gebiede van die Wes-Kaap woon, sal ook die 

geleentheid gegun word om aan die 20-jaar-vieringe deel te neem. Twee 

landelike uitreikprogramme met ’n wye omvang sal in vennootskap met 
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KunsteKaap, ’n aantal kunsmaatskappye en gemeenskapsgebaseerde kuns- 

en kultuurorganisasies aangebied word.  Die Kaapstad Opera en die 

Kaapstad Filharmoniese Orkes ondersteun die Departement met optredes 

tydens die vieringe en veral met die Credo-produksie.  

’n Spesiale uitstalling is deur die Museumdiens voorberei om ons nasionale 

simbole te vier. ’n CD-gebruiksgids waardeur die Nasionale Volkslied 

bevorder word, is in samewerking met Lungile Jacobs en die African Voices-

koor vervaardig en word in die gemeenskappe versprei.  

Kaapstad is as die 2014 Wêreld-Ontwerphoofstad aangewys. Daar is groot 

opgewondenheid ten opsigte van die 400 projekte goedgekeur deur 

Kaapstad Ontwerp, die nie-winsmaatskappy wat gestig is om 2014 Wêreld-

Ontwerphoofstad te implementeer.  Die Departement sal in vennootskap 

met die CCDI (Cape Craft and Design Institute) ’n retrospektiewe uitstalling 

van Kaapse ontwerp deur die eeue aanbied. Hierdie uitstalling en installasie 

sal op so ’n wyse ontwerp word dat dit vervoer kan word en in verskillende 

landelike gebiede van die Wes-Kaap en die res van Suid-Afrika  aangebied 

kan word. Dit sal ook gebruik word om die Wes-Kaap op internasionale 

geleenthede te bemark. Geleenthede geassosieer met die  streeksregerings 

en/of stede met wie die Wes-Kaap amptelike 

interregeringsverhoudingsooreenkomste het, byvoorbeeld Bavarië, Bo-

Oostenryk, Boergondië, Quebec, Shandong en Sao Paulo, kan benut word 

om hierdie uitstalling aan te bied.   
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Die Wes-Kaapse Argief- en Rekorddiens vier die 20 jaar van demokrasie 

vanaf 5 tot 9 Mei 2014, as deel van die Nasionale Argiefweek, met die tema 

Argiewe vir demokrasie, verantwoordbaarheid en deursigtigheid. Hulle 

aanbiedings en uitstallings sal fokus op die Pad na Demokrasie en die rol wat 

die Parlement in die verskeie gemeenskappe in die Wes-Kaap gespeel het.  

4.2 Eenheid in diversiteit 

Meneer die Speaker, die afgelope 18 maande het ek en die Departement 

gewerk om die konsep van kultuurwarmte te bevorder. Ek is verheug om aan 

te kondig dat die Wes-Kaapse Kultuurkommissie (WKKK) hierdie konsep 

aanvaar het om maatskaplike inklusiwiteit te bevorder en gemeenskappe en 

indiwidue te verenig deur die waardering van mekaar se kultuur. Die WKKK 

het opdrag gegee vir ’n nuwe toneelstuk, Passage, om in ’n konteks van 

kultuurdiversiteit debat en belangstelling ten opsigte van oorgangsrites te 

stimuleer. Die toneelstuk, wat op 5 Maart 2014 in die Baxterteater geopen 

het, het vir jong akteurs en ’n opkomende regisseur die geleentheid gebied 

om kultuurgrense oor te steek en uitdrukking te gee aan die slagspreuk “jou 

kultuur, my kultuur, ons erfenis”.  

Afgesien van die Nasionale Volkslied-opleidingsgids wat ek reeds genoem 

het, is opdrag gegee vir ’n aantal nuwe werke. Een voorbeeld is die 

muurskildery van Wes-Kaapse jazzlegendes wat in ’n verbindingsgang in die 

KunsteKaap teaterkompleks aangebring is om die publiek te herinner aan die 

bydraes wat hierdie musikante tot Kaapstad se musiekskat gemaak het.  
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In Mei 2013 is ’n inisiëringspitsberaad gehou om belangrike kulturele 

oorgangsrites op die agenda te plaas en die gesprek oor veiliger metodes 

voort te sit.  ’n Koormusiek-indaba is met toepaslike belanghebbendes en 

rolspelers gehou om die Departement se betrokkenheid by die dinamiese 

koormusieksektor in die provinsie te vestig.    

Meneer die Speaker, hierdie regering se toegewydheid om met die Stad 

Kaapstad saam te werk om ’n werklik inklusiewe stad tot stand te bring, en 

om diegene wat so baie vir die verwesenliking van ’n demokratiese Suid-

Afrika opgeoffer het, te vereer, is duidelik getoon op Versoeningsdag 2013 

toe die Lekkerlooproete vir ’n Versoeningsdagstaptog beskikbaar gestel is. 

Duisende Kapenaars het die geleentheid gebruik om die ryke diversiteit van 

die Wes-Kaap tentoon te stel en om ons aan ons kultuurdiversiteit - ’n 

magtige strategiese bate - te herinner. 

Op 1 Desember 2013 is die 175ste herdenking van die opheffing van slawerny 

gevier. Hierdie geleentheid is herdenk met die verklaring van die Saron 

Sendingstasie as ’n provinsiale erfenisterrein en die onthulling van die nuwe 

Erfenis Wes-Kaap (EWK) terreinkenteken op die Ou Slawekerk provinsiale 

erfenisterrein in Tulbagh waar die Premier waargeneem het. Mevrou Premier, 

ons dank u vir u teenwoordigheid daar en vir u leidende rol in die bewaring 

van ons erfenis.    

Meneer die Speaker, sedert 2009 is die volgende persele as provinsiale 

erfenisterreine verklaar:  

 Bobbejaanpunt, 2009, in Matzikama. 
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  Mosselpunt-afvalhoop (Mike Taylor se afvalhoop), 2009, in Elandbaai. 

  Community House, 2010, in Soutrivier, Kaapstad. 

  Ratelgat, 2011, in Vredendal. 

  Die Hel Forest, 2012, naby Prins Albert. 

  West Coast Fossil Park, 2012 (extension of existing site), near 

Langebaan.  

  Pinnacle Point, 2012, in Mossel Bay. 

  Saron Mission Station, 2013, near Tulbagh. 

  Weskus Fossielpark (uitbreiding van bestaande terrein), naby 

Langebaan.  

  Pinnacle Point, 2012, in Mosselbaai. 

  Saron Sendingstasie, 2013, naby Tulbagh. 

 

4.3 Geleenthede vir ons jeug 

Meneer die Speaker, laat my asseblief toe om sekere aspekte van die 

Departement se werk wat tot werksgeleenthede vir die jeug gelei het, te 

beklemtoon.   

DKES het die professionele kunsgemeenskap met landelike 

gemeenskapsinisiatiewe verbind. Dit het tot gevolg gehad dat jeug uit 

landelike gebiede die geleentheid gekry het om op die Burger 

http://en.wikipedia.org/wiki/De_Hel_Nature_Area
http://en.wikipedia.org/wiki/West_Coast_Fossil_Park
http://en.wikipedia.org/wiki/Pinnacle_Point
http://en.wikipedia.org/wiki/Saron,_Western_Cape
http://en.wikipedia.org/wiki/Pinnacle_Point
http://en.wikipedia.org/wiki/Saron,_Western_Cape
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Suidoosterfees, die Absa Klein-Karoo Nasionale Kunstefees en die Zabalaza 

Teaterfees op te tree, asook om gasverskynings op die televisieseries 7de Laan 

te maak. William Michaels van Heidelberg is ’n produk van hierdie ingryping 

deur die Departement en hy verskyn nou in verskeie televisiereekse op 

KykNET.   

Die UOWP beteken baie vir die museums en in die nuwe boekjaar sal elkeen 

van die 28 museums wat deur die provinsiale museumdiens ondersteun word 

jong en entoesiastiese mense in hul diens hê wat as museumgidse opgelei is 

en die museumversamelings en museumfasiliteite kan versorg. Die program 

het nuwe lewe in die museums geblaas en ’n nuwe dimensie verleen aan die 

provinsiale museumsektor. 

Befondsing wat deur die UOWP beskikbaar gemaak is, is die afgelope paar 

jaar op vernuwende wyses deur die Taaldienstekomponent benut. Personeel 

is gewerf en opgelei om lees- en skryfvaardighede by verskeie skole waar die 

Departement MOD-sentrums gestig het, te ontwikkel. Die Departement 

fasiliteer ook die ontwikkeling van ’n spesiale opleidingsprogram vir 20 tolke 

wat in verskeie psigiatriese instellings in die Wes-Kaap geplaas is. Vir die eerste 

keer was isiXhosa-sprekende psigiatriese pasiënte in staat om in hul 

moedertaal te kommunikeer, bewus daarvan dat opgeleide tolke die 

inligting korrek sou oordra aan die psigiaters en ander mediese personeel.  

Die sportkomponent van die Departement het vir vele jare voordeel getrek 

uit die UOWP deur middel van die Voorwaardelike Toelaagtoewysings. Sedert 

2011 het die Departement deur die Omgewings- en Kultuursektor-UOWP-
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toelaag en met behulp van haar agentskappe, innoverende programme 

geimplementeer om werksgeleenthede vir die jeug, veral in die Wes-Kaap se 

landelike gebiede te skep. Aanvanklik is DKES R4 miljoen gegee, wat vir die 

huidige boekjaar verhoog is tot R8.66 miljoen, waarmee 225 

werksgeleenthede geskep is. Die Departement beplan om in die komende 

boekjaar 305 werksgeleenthede te skep met die R13 miljoen wat vir die 

2014/2015-begroting toegewys is.   

4.4 Die skaak-, netbal- en fietsryrewolusies 

Die sukses van die drie Wes-Kaapse “rewolusies”, naamlik skaak, netbal en 

fietsry, het betekenisvolle prestasies tot gevolg gehad deur groter fokus, groei 

en ontwikkeling van die drie kodes. Bewys daarvan word gevind in die sukses 

van byvoorbeeld Nolan Hoffman wat die 2014 Argus Pick n Pay Momentum 

Fietsrytoer gewen het en die merkbare sukses van o.19 Boland- en SA 

Netbalspeler, Marie-Lena Joubert.   

Die fietsryrewolusie het vele onder ons geïnspireer. In hierdie opsig wens ek 

my kabinetskollega, Alan Winde, geluk dat hy die Argus-fietsrytoer in minder 

as 4 uur, onder stremmende toestande, voltooi het. Hy was vergesel van my 

mediaskakelbeampte en die hoof van die Ministerie, wat ook die reis voltooi 

het, hoewel hulle tye meer beskeie was. Hoewel dit nie in ons 

Jaarprestasieplan vermeld word nie, sal ek my bes doen om volgende jaar 

by u in die wegspringbondel aan te sluit. 
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Skaak het baie goed gevaar. Vir my was dit ’n hoogtepunt om by die 

Universiteit van Kaapstad meer as 2 000 jongmense te sien deelneem aan die 

SA Junior Skaakkampioenskappe. Ons wag geduldig vir die dag wanneer 

Kandidaat-Grootmeester Kenny Solomon van  Mitchells Plain ’n ware 

Grootmeester in skaak word. Die huidige SA manlike en vroulike kampioene 

Donavan van den Heever en Denise Frick is beide uit die Wes-Kaap, wat tot 

groter belangstelling in die spel lei.  

Ek wil skaak na die gemeenskappe neem deur in die nuwe boekjaar 

straattoernooie te reël. Indien jy wil baklei, doen dit oor ’n skaakbord!  

4.5 Feeste en groot geleenthede 

Meneer die Speaker, feeste en groot sport- en ontspanningsgeleenthede 

bied die ideale geleentheid om mense rondom ’n gesamentlike 

belangstelling te verenig en ’n gevoel van eenheid te vestig terwyl toegang 

tot en ontwikkeling deur sport vir die jeug geskep word.  

Die aantal groot geleenthede het van 25 groot geleenthede ’n paar jaar 

gelede gegroei tot ’n gemiddelde van ongeveer 45 per jaar. Die Cape Times 

Discovery Health Big Walk, Kaapstad Karnival, Kaapstad Jazzfees, Argus 

Fietstoer en die Kersfeesorkesparade is van die geleenthede wat 

maatskaplike inklusiwiteit en kultuurwarmte in Kaapstad bevorder. Sulke 

geleenthede maak belangrike bydraes tot die provinsie se ekonomie.   

Ons sal voortgaan om hierdie geleenthede te borg en vennootskappe aan 

te gaan met organisasies en borge om uiteindelik die Wes-Kaap te vestig as 



15 

 

Suid-Afrika se sportsentrum, wat dan selfs nog meer toeriste na die provinsie 

sal lok.   

Meneer die Speaker, ek is ook verheug om aan te kondig dat geleenthede 

soos Jazz on the Rocks in Tietiesbaai, Paternoster, en die KykNET/Buite Ekspo 

naby Malmesbury gevestigde vennootskappe met munisipaliteite buite die 

Kaapse Metro het.  Volgens alle aanduidings is die Saldanhabaai- en die 

Swartland-munisipaliteite, met hulle eie groot geleenthede, beter in staat om 

hulle toerisme-aanbiedings te bevorder en te ontwikkel.  

4.6 Kaapstad Museum 

Speaker, ná drie jaar van onderhandelinge, is ons in die finale stadium van 

die voltrekking van ’n 30-jaar-huurooreenkoms om die historiese Standard 

Bank-gebou in Adderleystraat as die perseel vir ‘n nuwe streeksmuseum oor 

die geskiedenis en ontwikkeling van Kaapstad te gebruik. Die gebou sal ook 

dien as die provinsiale Museumdiens en Erfenis Wes-Kaap se nuwe tuiste.  

Die voorgenome Kaapstad-museum behels die skepping van ’n belangrike 

nuwe erfenis- en toerisme-instelling in die Wes-Kaap. Dit sal ’n prominente rol 

in die onderwys vervul, as ’n inligtingsbron en as inspirasie vir die mense van 

die Moederstad, en vir besoekers om ’n oorsig oor Kaapstad se erfenis te kry.  

Dit word verwag dat binne ’n paar maande nadat die huurooreenkoms 

gefinaliseer is, die gebou as ’n lokaal vir tydelike uitstallings geopen sal word.  

Indien die ooreenkoms betyds gefinaliseer word, kan dit dien as ’n lokaal vir 

uitstallings ten opsigte van Kaapstad as die Wêreld Ontwerphoofstad.  



16 

 

Onderworpe aan die ooreenkoms met die eienaar van die eiendom, word 

verwag dat permanente uitstallings in die 2015/2016-boekjaar sal open.  

’n Bedrag van R6.6 miljoen is beskikbaar gemaak in die 2014/2015-boekjaar 

vir die strukturele aanpassing van die gebou  en stigting van die voorgenome 

nuwe Kaapstad Museum.   

My dank aan Standard Bank vir hul bereidheid om so ’n belangrike 

erfenisbate in die hart van die Moederstad as ’n openbare instelling te laat 

gebruik.  

5 Lewering van kultuurwarmte en maatskaplike inklusiwiteit deur 

kuns en kultuur  

Die jaar 2014 is die honderdste bestaansjaar van Suid-Afrika se eerste 

simfonie-orkes. Die Kaapstad Munisipale Orkes, soos dit in 1914 bekend was, is 

die voorganger van die huidige Kaapse Filharmoniese Orkes. Die oorsprong 

van Kaapstad Opera kan teruggevoer word na die vroeë 1920s met die 

stigting van die Universiteit Kaapstad se Opera-skool in die Suid-Afrikaanse 

Kollege van Musiek.   Die Eoan-groep, nie meer aktief nie, is in 1933 in Distrik 

Ses deur Helen Southern-Holt gestig. In 1934 is die eerste formele 

balletmaatskappy gestig en die danskuns floreer nou by Kaapstad 

Stadsballet, Jazzart en Dance for All.  Die eerste Suid-Afrikaanse leerstoel vir 

drama is in 1961 by Stellenbosch Universiteit deur die rektor, prof. HB Thom, 

gestig. Ons het dus baie om te vier.  
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Hierdie en ander uitvoerende kunsorganisasies het by die 2013/2014 

Kultuursake-toekenningseremonie die talent van hul jong kunstenaars 

getoon. Die transformasie ten opsigte van die deelnemers en inhoud van die 

programme was voordiehandliggend. Die harde werk en toewyding van 

almal betrokke in die ontwikkeling, bevordering en bewaring van die kunste 

in die Wes-Kaap verdien ons eer en erkenning moet verleen word aan die 

betekenisvolle bydrae tot die streek se status as een van artistieke 

skeppingsvermoë en uitnemendheid. Die harde werk toon dat die Wes-Kaap 

se reputasie as ’n spil van deurslaggewende, diverse kultuurlewe geen 

ongeluk is nie. Hierdie beeld is oor vele dekades opgebou en voorsien die 

bewys dat ons vennootskappe met hierdie gevierde organisasies positiewe 

resultate tot gevolg het.  

’n Totale bedrag van R9 miljoen sal beskikbaar gemaak word aan die 

uitvoerende kunste-organisasie om hierdie werk voort te sit.  

Die befondsing van kuns en kultuurorganisasies het die Departement in staat 

gestel om die interaksie tussen die groter professionele maatskappye, feeste 

en gemeenskapsorganisasies te bewerkstellig en om die landelike-stedelike 

verdeling te oorbrug. Deur vennootskappe, samewerking en blootstelling het 

die Departement beide die skeppingsdrif en organisatoriese vermoë in 

gemeenskappe bevorder.  Dit het maatskaplike inklusiwiteit op verskeie 

vlakke bevorder deur ons voortgaande musiek-inisiatiewe op die Weskus, in 

Langa en De Doorns. Die Departement het ten doel om haar drama-

ontwikkelingsprogramme uit te brei deur die vennootskap met die Baxter-
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teater te verbreed. Deur sulke inisiatiewe word vaardighede aan die jeug 

oorgedra wat hulle talent meer bemarkbaar sal maak en kunsprestasies tot 

gevolg sal hê. 

Die totale begrotingstoewysing vir 2014/2015 vir die Kuns- en 

Kultuursubprogram is R31.493 miljoen. Hiervan word R14.584 miljoen deur die 

befondsingstoewysing in die 2014/2015-boekjaar beskikbaar gestel as 

oordragbetaling aan kuns- en kultuurorganisasies. Die sluitingsdatum vir 

aansoeke is Dinsdag 25 Maart 2014 en die dokumentasie is op die 

departementele webwerf of van die Departement se kantore beskikbaar. 

Hierdie aansoeke moet van geloofwaardige sakeplanne en geouditeerde 

finansiële state vergesel word.  

Meneer die Speaker, die Departement het in Februarie 2014 die eerste Wes-

Kaapse Koormusiek-indaba gehou. Die doel van die Indaba was vir alle 

belanghebbers om die koormusieksektor in die Wes-Kaap te verstaan en om 

uitdagings en geleenthede op plaaslike, streeks- en provinsiale vlakke vir 

koormusiek te identifiseer.   

Die komende jaar sal die Departement ’n koormusiek-“rewolusie” lei om die 

potensiaal van die unieke en diverse koormusiek in die Wes-Kaap te 

optimaliseer.  
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5.1 Die lewering van kultuurwarmte deur museums, geografiese name 

en erfenis  

Die afgelope paar jaar het die Museumdiens ten opsigte van moderne 

tegnologie en sosiale media ’n proses van aanpassing ondergaan. In hierdie 

opsig was die bekendstelling van interaktiewe digitale tegnologie in 

uitstallings die belangrikste ontwikkeling. Hoewel die vertoon van drie-

dimensionele artefakte nog die hooffokus is, stel die nuwe tegnologie 

besoekers in staat om meer selektief te wees oor die tipe en vlak van inligting 

wat hulle wil inwin. Hierdie benadering word selfs in betreklike klein reisende 

uitstallings gevolg.  

’n Inligtingsbestuurstelsel sal vir die erfenissektor ontwikkel word, en gebruik 

word deur Erfenis Wes-Kaap (EWK), die Museumdiens, die 28 geaffilieerde 

museums en die departement se Eenheid vir Geografiese Name. Aansoekers 

vir erfenispermitte sal aanlyn kan aansoek doen, inligting sal beskikbaar wees 

oor erfenis en geografiese name, en ’n stelsel vir die bestuur van 

museumversamelings sal beskikbaar wees.  ’n Aanvanklike bedrag van 

R800 000 is vir hierdie projek beskikbaar en ’n gedeelte van die befondsing vir 

voortgaande ontwikkeling sal uit EWK-fooie voorsien word.  

Die totale begrotingstoewysing vir 2014/2015 vir die Wes-Kaapse 

Museumdiens, geaffilieerde museum en Geografiese Name is R56.917 

miljoen. Hiervan word R4.482 miljoen beskikbaar gemaak as subsidies aan 

geaffilieerde museums vir hul doeltreffende bestuur.  
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Erfenishulpbronbestuur het ’n totale begrotingstoewysing van R7.075 miljoen 

ontvang, waarvan R1.590 miljoen ’n oordragsbetaling aan Erfenis Wes-Kaap 

sal wees.  

Die Geografiese Name-eenheid van die Departement het geleidelike 

vordering gemaak met die verifikasie van die spelling en oorsprong van meer 

as 12 000 geografiese name in die Wes-Kaap. Sedert 2010 is 1 020 

geografiese name na verifikasie deur die Wes-Kaapse Provinsiale 

Geografiese Naamkomitee aan die Suid-Afrikaanse Geografiese Nameraad 

voorgelê.  

Werksessies en vergaderings is met munisipaliteite in die Wes-Kaap belê om 

die noodsaaklike raadplegingsprosesse vir voorgenome veranderinge van 

geografiese name. Dit is veral belangrik indien die verskeie hofbeslissings in 

ag geneem word.  

6 Lewering van kultuurwarmte en maatskaplike inklusiwiteit deur 

biblioteke  

’n Totaal van 351 biblioteke is by die provinsiale Biblioteekdiens geaffilieer. 

Twintig hiervan is mobiele boekwaentjies wat in afgelee landelike gebiede 

tot stand gebring is. Sedert 2009 is daar nuwe biblioteekgeboue in 

Vredenburg, Paarl, Klapmuts, Harare Square in Khayelitsha, Nkqubela in 

Robertson en New Horizons in Plettenbergbaai. Nuwe fasiliteite word in Prins 

Alfred Hamlet en KwaNonqaba in Mosselbaai gebou en die opgradering van 

die Knysna Openbare Biblioteek is op dreef.   
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Gedurende die 2011/2012-boekjaar het die Provinsiale Tesourie en my 

Departement die waagmoedige stap geneem om befondsing aan die 

kleiner Kategorie B3 (ekonomies sukkelende) munisipaliteite in die Wes-Kaap 

te voorsien om die onbefondste biblioteek-mandaat van die plaaslike 

regering aan te spreek. Dit is vervangingsbefondsing en teen die einde van 

die 2013/2014-boekjaar, het dit 97% van die B3-munisipaliteite se biblioteek-

uitgawe voorsien.      

7 Kulturele warmte deur taal 

Die Departement is verantwoordelik vir die voorsiening van taaldienste aan 

alle Wes-Kaapse regeringsdepartemente. Dit behels die redigering en 

vertaling van openbare dokumente soos jaarverslae en jaarprestasieplanne 

in die drie amptelike tale van die Wes-Kaap. Die Taaldiens is ook 

verantwoordelik vir die ontwikkeling van terminologie en die nakoming van 

hoë taalstandaarde. Die Wes-Kaapse Taalforum, bestaande uit taalpraktisyns 

van die meeste provinsiale departemente, sekere munisipaliteite in die Wes-

Kaap en die Wes-Kaapse Wetgewer vergader gereeld om terminologie te 

ontwikkel, vaardighede deur werksessies en aanbiedings te ontwikkel en om 

taalsake van ’n transversale aard te bespreek. ’n IsiXhosa ortografie-

werksessie is gereël waarna die voorstelle by ’n PanSAT-raadplegende 

werksessie voorgelê is. Die term “ortografie” verwys na die wyse waarop die 

woorde gespel word. Die werksessie het ten doel om die skryfwyse van 

isiXhosa te professionaliseer en te reguleer en om op grond van besprekings 

en die deel van ervarings die skryfwyse van die taal verder te verbeter. ’n 
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Produk van die Provinsiale Taalforum se werk was die publikasie in Februarie 

2014 van ’n isiXhosa/Engels-terminologielys, vir terme wat deur provinsiale 

taalpraktisyns gebruik word. Dit kan ook op die internet afgelaai word.  

Meneer die Speaker, dit was my voorreg om onlangs by die 2014 Provinsiale 

Kultuurtoekenningseremonie vir professor Adam Small vir sy bydrae tot taal, of 

meer spesifiek, die Afrikaanse taal, met die Lewensprestasie-toekenning te 

vereer. Ek haal aan uit die betrokke aanbeveling vir hierdie toekenning:  

“Uit die pen (of rekenaar) van prof. Adam Small verskyn agt 

digbundels, een essay, vyf dramas en een roman. Sy drama Kanna hy 

kô hystoe word as een van die klassieke werke in Afrikaans beskou. In 

1972 behartig prof. Small self die regie van hierdie drama toe Dramsoc, 

UWK se dramavereniging (wat later as die ‘Cape Flats Players’ bekend 

gestaan het) dit op die planke gebring het. Kanna hy kô hystoe het ’n 

volledige vernuwing in die Afrikaanse drama teweeg gebring waarin 

polities-maatskaplike sake deur middel van teaterkonvensies 

aangespreek is. Boonop het Small deur Kaaps saam met 

Standaardafrikaans in sy gedigte en drama’s te gebruik, die stigma 

rondom Kaaps ongedaan gemaak. Volgens prof. Steward van Wyk 

gebruik Adam Small gewilde kulturele uitings soos volksvertellings, 

liedjies en rympies, wat in die mondelinge tradisie oorleef het, om die 

werkersklaskultuur in sy werk te vergestalt.” 

Dit was vir my ŉ besondere voorreg, om hierdie ikoon van die Afrikaanse 

letterkunde namens die Wes-Kaapse Regering te huldig. 
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Met hierdie toekenning sluit professor Small aan by professors Jakes Gerwel 

en Neville Alexander wie se bydrae tot nasiebou met behulp van taal 

ongeëwenaar is. Ons sal steeds maniere vind om hierdie merkwaardige Suid-

Afrikaners se erfenis lewend te hou.   

Meneer die Speaker, Gebaretaal-opleidingsessies wat deur die Departement 

aangebied word, is daarop gemik om maatskaplike inklusiwiteit te bevorder, 

Suid-Afrikaanse Gebaretaal (SAGT) as ’n voorheen gemarginaliseerde taal te 

ontwikkel, bewustheid te ontwikkel ten opsigte van Dowe gemeenskap se 

behoeftes, verhoudings deur die bevordering van taaldiversiteit te verbeter, 

bemagtiging van die Dowe gemeenskap, opleiding van potensiële SAGT-

tolke, vaslegging van maatskaplike verdraagsaamheid en aanvaarding en 

die gemeenskap van Dowes se behoeftes bewus te maak. Die klem op SA 

Gebaretaal word ook uitgebrei na opleidingsessies vir provinsiale 

regeringsbeamptes in die 2014/2015-boekjaar.  

Die Departement sal voortgaan met die bewusmaking oor die belang van 

taal en veeltaligheid en die ontwikkeling van voorheen gemarginaliseerde 

inheemse tale en Suid-Afrikaanse Gebaretaal. Ons sal ook voortgaan met 

projekte soos isiXhosa-klasse om die gelyke status van die drie amptelike tale 

van die Wes-Kaap te bevorder.  

Ons sal die nasionale departemente in die Wes-Kaap se implementering van 

die Wet op die Gebruik van Amptelike Tale van 2012 streng moniteer.   
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Die Taaldiens het vir 2014/2015 ’n totale begroting van R4.679 miljoen 

ontvang. Hiervan sal R235 000 aan die Wes-Kaapse Taalkomitee oorgedra 

word.   

8 Lewering van kultuurwarmte deur ons openbare entiteite  

8.1 Wes-Kaapse Kultuurkomitee 

Die voortgesette bestuur van die kultuurfasiliteite bly in 2014/2015 die fokus 

van die Wes-Kaapse Kultuurkommissie.  

8.2 Wes-Kaapse Taalkomitee 

’n Ander Wes-Kaapse regeringsdepartement – die Departement van die 

Premier – sal deur die Wes-Kaapse Taalkomitee van ’n peiling voorsien word 

om vas te stel in watter mate die Wes-Kaapse Taalbeleid deur hulle 

geïmplementeer word. ’n Verslag oor die bevindinge sal aan die provinsiale 

regering se Direkteur-Generaal voorgelê word.  

8.3 Erfenis Wes-Kaap 

Die afgelope drie jaar het hierdie organisasie ’n geleidelike toename van 

tussen 10% en 15% in die aantal aansoeke wat dit ontvang, ervaar. Die 

personeelkomponent van 15 beamptes verwerk nou meer as 2 000 aansoeke 

per jaar en alle aanduidings is dat die syfer vir die 2013/2014-boekjaar veel 

meer as dit sal wees. 
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Tydens die termyn van die EWK-raad wat in September 2013 verstryk het, het 

die organisasie daarop gefokus om hulle prosesse meer doeltreffend te 

maak. Dit was tot groot voordeel van die algemene publiek, want die 

afsnydatum vir die prosessering van aansoeke is verlaag tot 30 dae sonder 

kwitansie. Die meeste aansoeke word nou binne 14 dae gefinaliseer.   

In Januarie 2014 het EWK voortgegaan om fooie vir aansoeke te hef. Dit is 

ooreenstemming met die praktyk van ander erfenishulpbronliggame en 

sowat R50 000 per maand word daardeur geïn. Dit sal betekenisvol bydra tot 

die finansiele welstand van die organisasie en sal dit in staat stel om nuwe 

aktiwiteitsgebiede te ontwikkel. 

9 Lewering van kultuurwarmte en maatskaplike inklusiwiteit deur 

biblioteke  

Die Nasionale Tesourie het in 2013 aangekondig dat dit die Voorwaardelike 

Toelaagbefondsing sal verhoog om die onbefondste mandaat ten opsigte 

van munisipale biblioteke aan te spreek, Die mees betekenisvolle impak op 

openbare biblioteke in die Wes-Kaap is dus ‘n betekenisvolle verhoogde 

bedrag van die Voorwaardelike Toelaagbefondsing. Die befondsing het 

toegeneem vanaf R68.542 miljoen in 2013/2014 tot R126.347 miljoen in 

2014/2015. ’n Bedrag van R42.347 miljoen sal oorgedra word aan nege 

Kategorie B1- en B2-munisipaliteite om die onbefondste mandaatkwessie 

gedeeltelik aan te spreek. Die totale bedrag van Voorwaardelike Toelaag-

oordragte na alle Wes-Kaapse munisipaliteite om vir biblioteke te gebruik, is 

R114.333 miljoen.  
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Bystand aan Kategorie B3-munisipaliteite gaan voort en in 2014/2015 sal 100% 

van hierdie munisipaliteite se uitgawe op biblioteke deur Munisipale 

Vervangingsbefondsing (R54.777 miljoen) en Voorwaardelike Toelaag-

oordragte (R16.151 miljoen) gedek word.  

Daar is nog steeds ’n werklike behoefte om nuwe biblioteke te bou en om 

bestaande fasiliteite in die Wes-Kaap te verbeter. Die Biblioteekdiens het R7.5 

miljoen uit die Voorwaardelike Toelaagbefondsing eenkant geplaas om 

nuwe biblioteke te befonds in:  

 Prins Alfred Hamlet Openbare Biblioteek (Witzenberg Munisipaliteit) – 

tweede fase. 

 Citrusdal Openbare Biblioteek (Cederberg Munisipaliteit) – Fase Een. 

 Avianpark Openbare Biblioteek (Breedevallei Munisipaliteit) – Fase Een. 

 Slanghoek (dubbeldoel: openbare/skoolbiblioteek/ modulêre 

biblioteek) (Breedevallei Munisipaliteit). 

’n Bedrag van R15.5 miljoen uit die Voorwaardelike Toelaagbefondsing sal 

benut word om die biblioteke te verbeter in:   

 Hangberg Openbare Biblioteek (Stad Kaapstad). 

 Kruispad Openbare Biblioteek (Stad Kaapstad). 

 Parow Openbare Biblioteek (Stad Kaapstad). 

 Conville Openbare Biblioteek (George Munisipaliteit) – Fase Een. 

 Kleinmond Openbare Biblioteek (Overstrand Munisipaliteit) – Fase Een. 

Die Landelike IKT-projek wat uit die Voorwaardelike Toelaag en die 

Breëband-inisiatief befonds word, sal voortgaan. Dit word voorsien dat 200 



27 

 

landelike openbare biblioteke internettoegang teen die einde van Maart 

2015 sal hê. 

’n Totaal van R1 855 900 is aan die Biblioteekdiens beskikbaar gestel om 

UOWP-interns aan te stel.  Hierdie interns sal hoofsaaklik bydstand verleen 

met die bestuur van die bates (biblioteekmateriaal). By die Argiefdiens sal 

hierdie interns voortgaan om hulp te verleen met die digitalisering van 

argivale foto’s.  

Die Bill en Melinda Gates Stigting ondersteun biblioteke in Suid-Afrika met 

rekenaarhardeware en sagteware. Drie biblioteke in die Wes-Kaap – CJ 

Langenhoven in die Oudtshoorn-munisipaliteit, D’Almeida in Mosselbaai- 

munisipaliteit, en Paarl-biblioteek in die Drakenstein-munisipaliteit – sal aan 

die loodsprojek deelneem.  Elke biblioteek ontvang kosteloos 20 rekenaars, 2 

drukkers, 10 e-lesers en 10 tablette.  Van die 20 rekenaars, word twee 

toegewy aan die visueel gestremdes en drie sal vir speletjies gebruik word.  

9.1 Lewering van kultuurwarmte deur argiewe 

DKES, as die toesighouer oor rekordbestuur in die Wes-Kaap, is getaak met 

die bewaring van die korporatiewe geheue van die provinsiale regering en 

om die verandering van papiergebaseerde rekordstelsels na elektroniese 

bewaringstelsels te lei.   

Die modernisering van rekord- en inhoudsbestuur en digitalisering van 

erfenismateriaal in die Wes-Kaapse Argief- en Rekorddiens het ’n 



28 

 

betekenisvolle hupstoot gekry toe ’n bykomende begrotingsbedrag van 

R30.6 miljoen vir 2014/2015  ontvang is.  

Die implementering van MyContent (voorheen bekend as 

ondernemingsinhoudbestuur – OIB) sal in departemente voortgaan om te 

verseker dat doeltreffende rekordbestuurspraktyke en –stelsels regdeur die 

hele Wes-Kaapse regering geïmplementeer word. Gesentraliseerde storing 

en transversale toegang tot inligting sal betekenisvolle voordele vir die 

provinsie inhou, en sal dienslewering, deursigtigheid en verantwoordbaarheid 

bevorder.  

Die noodsaak om argivale rekords vir bewaring en gebruik deur die publiek 

te digitaliseer, word erken en gedurende die komende jaar sal die 

digitalisering van skaars en brose argiewe begin.    

Die ontwikkeling van ’n webportaal sal voortgaan sodat die provinsiale 

regering inligting wat in die Wes-Kaapse Argiefbewaarplek gestoor word, aan 

die publiek beskikbaar kan stel.  

10 Lewering van kultuurwarmte en maatskaplike inklusiwiteit deur 

sport  

10.1 Sportbevordering 

Sportfederasies is op die voorfront van dienslewering. Ná die ontvangs van 

provisionele resultate van die opdragnavorsing “Case for Sport”, ten opsigte 

van die voordele van groter belegging in sport, is dit duidelik dat sport 

belangrik is vir ekonomiese groei en dat sport dus die regering se steun moet 
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ontvang. Befondsing van sportfederasies sal toeneem met ’n bedrag van R10 

miljoen oor die volgende drie jaar. ’n Bedrag van R3 miljoen is vanjaar aan 

oordragbefondsing vir federasies toegewys.   

Meneer die Speaker, by verlede week se Wes-Kaapse Provinsiale 

Sporttoekennings was ons bevoorreg om vir Eben Etzebeth as die Sportman 

van die Jaar te vereer. Marie-Lena Joubert, ’n netbalspeler uit die Boland 

wat Suid-Afrika op junior en senior vlakke verteenwoordig het, is as ons 

Sportvrou van die Jaar verkies. Hulle sal later vanjaar die Wes-Kaap by die 

Nasionale Sporttoekennings verteenwoordig. Ons beste wense vergesel hulle 

wanneer hulle hierdie roemryke geleentheid bywoon.    

Meneer die Speaker, ’n bedrag van R2.3 miljoen is toegewys om die 

waardevolle werk van ons sportrade te verstewig. Die afgelope vier jaar het 

ons, in vennootskap met die Plaaswerkersportvereniging onder die 

voorsitterskap van Reggie Deysel, die Plaaswerkersportdag gereël. Dit 

verseker dat geleenthede vir plaaswerkers geskep word om aan sport en 

ontspanningsaktiwiteite deel te neem.  

Meneer die Speaker, ons het die afgelope vier jaar die verhouding tussen die 

Departement en munisipaliteite verbeter. Ons het memoranda van 

ooreenkoms onderteken vir die opgradering van bestaande sportfasiliteite en 

die bou van nuwe fasiliteite. ’n Toenemende aantal projekte is in 

vennootskap met munisipaliteite geloods.    Voorbeelde sluit in die Inheemse 

Spele by Kranshoek in die Bitou-munisipaliteit, die ontwikkeling van netbal in 

die Swartland-munisipaliteit, die Sportfees met die Mosselbaai-munisipaliteit, 
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die Kaapse Marathon met die Stad Kaapstad en die swembad in Conville 

met George-munisipaliteit.  

’n Bedrag van R12 836 780 is vir klubontwikkeling toegewys.   

Meneer die Speaker, die afgelope vier jaar het die Voorwaardelike Toelaag 

wat ons van Sport en Ontspanning Suid-Afrika (SOSA) ontvang, toegeneem 

van R38 miljoen tot R58 miljoen in 2014/2015. Uit hierdie bedrag sal 

R12 836 780 en R24 506 580 aan die Siyadlala Massa-deelname-program en 

die Skoolsport-massa-deelname-program onderskeidelik toegewys word.   

10.2 Lewering van kultuurwarmte en maatskaplike inklusiwiteit deur die 

MOD-program 

Meneer die Speaker, soos my kollega minister Alan Winde in sy 

begrotingsrede aangekondig het, sal die Departement van Kultuursake en 

Sport die MOD-program voorsien, konsolideer en verstewig. Dit sal behaal 

word deur die verbreding van die reeks aktiwiteite wat by die MOD-sentrums 

aangebied word. R187.55 million is oor die drie jaar wat in 2014/2015 begin, 

aan die MOD-program toegeken.  

11 Ter afsluiting… 

Speaker, in die ware gees van demokrasie, vervul die Departement haar 

mandaat met die harde werk en toewyding van die duisende inwoners van 

die Wes-Kaap wat diens doen op al die strukture ingevolge die grondwetlike 
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mandaat waarvoor hierdie portfolio verantwoordelik is. Hulle is die ware 

helde en heldinne wat aan die werk van hierdie Departement beslag gee.   

In hierdie opsig, laat my toe om my opregte dank te betuig aan die mans en 

vroue wat op ’n vrywilligersbasis op die bestuurstrukture van die kuns- en 

kultuurorganisasies, trusteerade, bestuurskomitees en beheerrade van 

geaffilieerde museums, die Wes-Kaapse Provinsiale Geografiese Naamraad, 

die Raad en Komitees van Erfenis Wes-Kaap, die Wes-Kaapse Taalkomitee, 

die Wes-Kaapse Kultuurkommissie, die Wes-Kaapse Provinsiale Adviserende 

Komitee vir Argiewe, sportfederasies, sportrade en die Wes-Kaapse 

Arbitrasiekomitee gedien het. Sonder hulle waardevolle insig en toewyding, 

sou dit nie moontlik wees om hulle doelwitte te bereik nie. 

Agbare Speaker, ek sluit af met ŉ verwysing na ŉ dame, Mavis Hutchison, wat 

ŉ inspirasie vir ons mense van die Wes-Kaap is. Dit is haar inspirasie en 

toewyding wat ons nodig het op vele ander terreine om ŉ beter samelewing 

te skep. 

Meneer die Speaker, Mavis Hutchison, 89 jaar oud, van Vishoek het in 2013 

vyf medaljes by die 20ste Wêreldmeesters Atletiekkampioenskappe in Porto 

Alegre, Brasilië, gewen – een goud in die 200m naelloop, silwer in diskus en 

gewigstoot, en brons in die spiesgooi en die 100m naelloop.   

Hutchison, wat vir langer as 53 jaar ‘’n atleet is, was in 1966 die derde vrou in 

die geskiedenis wat aan die Comrades Marathon deelgeneem het en in 

1981 die eerste vrou wat dwarsoor Amerika, vanaf Los Angeles na New York, 
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gehardloop het.  Sy staan gemoedelik bekend as “Suid-Afrika se Langasem-

ouma”.  

Meneer die Speaker, ons taak is nog nie voltooi nie. Die boublokke en die 

fondament is gelê, en so bou ons nou baksteen vir baksteen, saam met ons 

medeburgers, ’n beter lewe in die Wes-Kaap. 

Agbare Speaker, vandag kondig ek ŉ verdere drie revolusies in my 

Departement aan: 

 Atletiek. 

 Koormusiek. 

 Basketbal. 

Agbare Speaker, om “kultuurwarmte” en maatskaplike inklusiwiteit te 

bevorder, begroot my departement vir: 

Program 1 (Administrasie):   R54.563 miljoen 

Program 2 (Kultuursake):    R102.098 miljoen 

Program 3 (Biblioteke en Argiewe): R306.96 miljoen 

Program 4 (Sport):    R159.398 miljoen 

Agbare Speaker, ek lê my Departement se 2014/2015-begroting van R626.01 

miljoen ter tafel. 

Ek dank u/ I thank you/ Enkosi 


