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“Challenges are what make life interesting and overcoming them is what makes life meaningful”
Joshua J. Marine

LEIERSKAP VERANDERINGE BY CITRUS GROWERS’ ASSOCIATION OF SOUTHERN AFRICA
Die Citrus Growers’ Association of Southern Africa (CGA) is trots om Hannes de Waal, as die nuutverkose voorsitter
van sy Raad vir 'n termyn van twee jaar, te verwelkom.
Die CGA-raad bestaan uit 20 direkteure. Hierdie individue verteenwoordig 15 verskillende produsente streke, met 2
direkteure wat opkomende boere in die noordelike en suidelike streke verteenwoordig, 'n direkteur van
regeringsbetrekkinge en 'n direkteur wat aan die hoof van die finansiële en risiko-hersieningskomitee staan.
Hannes de Waal, wat tans die HUB van die Sondagsriviervallei-sitrusmaatskappy (SRCC) is, is sedert 2017 'n lid van die
direksie en dien die afgelope twee jaar as Ondervoorsitter. Hy het ook meer as 26 jaar ondervinding in die sitrusbedryf
en het eers by die Outspan-span by die Durban Houer terminaal aangesluit. Hy het verskeie poste oor 17 jaar binne
die Capespan-groep beklee, meestal met betrekking tot verkryging, bemarking en logistiek. Hy het toe in 2011 by die
SRCC aangesluit as sy Bemarkingsdirekteur en het net vier jaar later Besturende Direkteur geword, en mees onlangs
die HUB. Hannes dien ook as die Voorsitter van Venco, 'n jong onderneming wat spesialiseer in die vervaardiging van
sap en oliekonsentraat, asook Voorsitter van die Sitrusprodusenteforum in die Sondagsriviervallei.
In reaksie op sy verkiesing as Voorsitter het Hannes gesê: “Dit is my voorreg om ons dinamiese bedryf in hierdie
hoedanigheid te dien. Oor die afgelope dekade het ek die plesier gehad om die groei en veerkragtigheid van 'n vallei
van kleiner boere waar te neem wat hard gewerk het om professionele besighede te bou en vrugte van hoë gehalte
in plaaslike en buitelandse markte te versprei. Ek glo vas dat Suid-Afrika se landbousektor een is waarin voordele deur
alle lede van die waarde- en voorsieningsketting geniet word – dit is iets waarop ons moet voortbou.
HUB van die CGA, Justin Chadwick, het Hannes gelukgewens met sy aanstelling: “Hannes bring 'n magdom ervaring na
sy nuwe rol, en het oor baie jare in verskeie leiersposisies in die sitrusbedryf gedien. Ek sien uit daarna om ons werk
saam voort te sit, met die doel om die belange van ons sitrusprodusente te bevorder wanneer dit kom by die
uitbreiding van marktoegang en die skep van 'n inklusiewe, winsgewende en volhoubare bedryf,” sê HUB, Justin
Chadwick.
Wat sy visie in sy rol as Voorsitter betref, het Hannes gesê: “Die proses om strategie daar te stel is goed binne die CGA
gestruktureer. Dit is die resultaat van 'n sterk spanpoging wat voortspruit uit die feit dat alle Raadslede ervare
sitrusprodusente en sakemanne is. Ek hoop om hul sterkpunte te benut om ons transformasie-inisiatiewe uit te brei,
terwyl ons die plaaslike sitrusbedryf help groei deur ons marktoegangsgeleenthede op 'n inklusiewe en winsgewende
wyse te verkry, te behou en te optimaliseer. Dit is net wat ons bedryf nodig het om van krag tot krag te bly groei. Dit
sal natuurlik vergesel moet word van 'n strategiese plan wat die talle logistieke en verskepings-uitdagings wat ons
produsente in die gesig staar, aan te spreek”.
Justin het ook die uittredende Voorsitter, Cornel van der Merwe vir sy bydrae tot die bedryf bedank: “Namens die CGA
wil ek jou bedank vir die belangrike werk wat jy die afgelope twee jaar gedoen het. Die bedryf het 'n aantal ernstige
uitdagings oor hierdie tydperk in die gesig gestaar, en ons waardeer jou konstante ondersteuning en bestendige
leierskap om deur hierdie moeilike tye te navigeer. Die CGA is verheug dat hy sal voortgaan om voordeel te trek uit
Cornel se kennis en kundigheid omdat hy as 'n Ondervoorsitter van die Raad aanbly.”
Hannes het Justin se sentimente ondersteun: “Ek en Cornel is vriende sedert my Outspan-dae en dit was ’n absolute
voorreg om saam met hom te dien. Hy word nie maklik versteur nie en het altyd met 'n pragmatiese en vrolike
benadering gelei, ongeag die uitdagings wat daar is. Ek is ook baie dankbaar vir die feit dat hy in die rol van
Ondervoorsitter sal bly om kontinuïteit te verseker.”
Die pos van tweede Ondervoorsitter word deur Gerrit van der Merwe gevul. Met Piet Engelbrecht, George Hall en JanLouis Pretorius wat die res van die Hoofbestuur uitmaak.
THE CGA GROUP (CRI, RIVER BIOSCIENCE, XSIT, CGA CULTIVAR COMPANY, CGA GROWER DEVELOPMENT
COMPANY & CITRUS ACADEMY) ARE SUPPORTED BY AND WORK FOR THE SOUTHERN AFRICAN CITRUS GROWERS’

