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2021 het vele uitdagings gebied vir Kleinmond Straatwag (KSW) as gevolg van die volgende 
faktore: 

• die impak van Covid-19 

• toename in misdaad 

• swak ondersteuning 

• oneffektiewe wetstoepassing 

Ons is egter baie dankbaar teenoor elke komitee-lid vir hulle toewyding en harde werk, die 
ondersteuning van die Kleinmond-inwoners, en spesifiek, die vrywilligers van ons operasionele 
arm wat hulle tyd en energie opoffer om deel te wees van die nagpatrollies. 

1. Organisasie van KSW 

Kleinmond is verdeel in 10 wyke. Die KSW bestuurskomitee hou maandeliks vergaderings 
waartydens die volgende aspekte aandag geniet het: 

1.1 kriminele aktiwiteite en statistieke 
1.2 Kleinmond Spesiale Aanslag gebied (KSAG) 
1.3 maniere om vrywillige patrollieryers se getalle te vermeerder 
1.4 installasie van kameras in samewerking met Bettiesbaai Buurtwag 
1.5 hersiening van ons gebeurlikheidsplan 
1.6 finansiële aangeleenthede 
1.7 JOCOM en GPF 
1.8 opleiding van patrollieryers 
1.9 akkreditasie by DOCS 
1.10 inventaris van voorraad 
1.11 verantwoordelikhede van verskillende komiteelede 
1.12 koöptering van komiteelede 
1.13 aanstelling van ouditeure 

2. KSW se operasionele arm – Kleinmond Nagwag (KNW) 

Lidmaatskap van KSW maak ’n persoon nie outomaties ’n lid van KNW nie. Voornemende lede 
moet: 

• ’n voorgeskrewe gedragskode aanvaar 

• ’n vrywaringsvorm teken 

• ’n polisieklaring verkry 

KNW-lede gebruik hul eie voertuie om patrolliewerk te doen. Hul mag wel ’n toelaag eis om van hul 
koste te dek. 

’n Spesiale woord van dank aan Sonia Jones en in besonder Jan van der Meulen, wie onder baie 
moeilike omstandighede, die KNW skedules beplan, koördineer en kommunikeer. Jan – asook ’n 
hele paar vrywilligers – het ’n sessie gereël waartydens strategie bespreek is om die toename in 
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kriminele aktiwiteite in Kleinmond aan te spreek. Ons opregte dank aan elkeen wat daarby 
betrokke was. 

Al word KSAG teen September vanjaar geïmplementeer, glo ons dat daar steeds ’n behoefte sal 
wees dat die KNW voortgaan met patrollies tot tyd-en-wyl die KSAG gevestig is en die 
betrokkenheid van KNW heroorweeg kan word. 

3. JOCOM 

KSW neem deel aan die weeklikse JOCOM-vergaderings met die polisie en ander veiligheid- en 
sekuriteits-beamptes. Gedurende die vergaderings word geleentheid gebied aan alle rolspelers 
betrokke by die voorkoming van misdaad, en om informasie te deel. Hierdie vergaderings bied vir 
KSW die geleentheid om informasie/aanbevelings ens. met sy lede, die algemene publiek, sosiale 
media asook die plaaslike koerant, te deel. 

4. Gemeenskapspolisiëringsforum 

Johan Carstens van KSW woon hierdie vergaderings by en rapporteer dan aan die komitee ten 
opsigte van die veiligheid en sekuriteit in Kleinmond. 

5. Wyk 9 

Johan Carstens verteenwoordig KSW tydens Wyk 9 se vergaderings en gee daarna, tydens KSW 
vergaderings, terugvoering oor sake van belang en oor ontwikkelinge in Kleinmond. 

6. Gebeurlikheidsplan 

Ons gebeurlikheidsplan word hersien. Sodra Covid-19 maatreëls dit toelaat, beplan ons om die 
plan te toets met behulp van al die verskillende rolspelers. Dankie aan Gustave Erlank vir sy 
leierskap in hierdie verband. 

7. Finansies 

Baie dankie aan John Tanton vir die nougesette bestuur van ons finansies oor vele jare. Hy stel 
hoë standaarde en is ’n ware voorbeeld van iemand wat teruggee aan die gemeenskap. 

8. Spesiale Aanslag Gebied 

Ons is baie opgewonde oor die goeie vordering wat gemaak is ten opsigte van die SAG sodat dit 
nou ’n werklikheid vir Kleinmond geword het. Spesiale vermelding en groot dankbaarheid aan Vic 
Brink wat, tesame met die KSW Loodskomitee, dit moontlik gemaak het. 

9. Dankie 

Die polisie, wetstoepassing en sekuriteitsmaatskappye erken dat KSW ’n groot bydrae lewer om 
misdaad in Kleinmond te help beveg. 

’n Spesiale woord van dank aan elke komiteelid en vrywilliger vir hulle onbaatsugtige diens aan die 
gemeenskap. 

Dankie aan die inwoners en besigheidseienaars vir hulle ondersteuning. 


