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SENWES 1909 – 2019
Senwes se wortels is stewig in die landbou geanker. Die maatskappy
spog met ’n ryk en trotse geskiedenis wat oor 110 jaar strek.
van landbou (Unie van Suid-Afrika) as die Sentraal Westelike
Koöperatiewe Maatskappy geregistreer. In spreektaal word
daar dikwels na die maatskappy verwys as “Sentraalwes”
en soms “Senwesko”.

16 April 1946
Die hoeksteen van ’n nuwe hoofkantoor word in Corrie
de Kockstraat in Klerksdorp gelê. Op 12 April 1947 word
die nuwe kantoor voltooi en ingewy. Mnr. J.J. Adams, ondersekretaris van landbou en registrateur van koöperatiewe
maatskappye, behartig die amptelike opening van die nuwe
hoofkantoor.
Senwes se eerste raad. Van links is, voor: Mnre. J.H. van
Barneveld, B.J. de Wet, W. Campbell (voorsitter) en G.J.
Schoeman (ondervoorsitter); agter: Mnre. C.M. Eloff en
J.D. Krige (sekretaris).

Maart tot April 1909
’n Groep van 24 boere vergader om die idee van ’n koöperasiestigting in die destydse Wes-Transvaal te bespreek. ’n Voorlopige
stigtingsooreenkoms word opgestel. Dit was onbewustelik die
begin van die totstandkoming van die grootste landboukoöperasie nóg in Suid-Afrika en die Suidelike Halfrond (tot 1996).

15 Mei 1909
Die behoefte aan en grondslag vir ’n koöperasie word bekragtig
deur die amptelike vergadering van ’n groter byeenkoms op die
Effektebeurs in Klerksdorp. Só word De Centraal Westelijke
Co-operatieve Landbouw Vereniging gestig.

1 Junie 1909
William Campbell word op die eerste direkteursvergadering
verkies tot die eerste voorsitter van De Centraal Westelijke
Co-operatieve Landbouw Vereniging.

1929–1930
Senwes verkoop brandstof aan sy lede.

1931
Die totale graanopbrengs wat deur Senwes ontvang word, is
vir die eerste keer in die geskiedenis van die koöperatiewe vereniging meer
as ’n miljoen
sakke.

21 April
1936
As ’n koöperatiewe vereniging is Senwes deur die
departement
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Julie 1946
Die eerste maandelikse publikasie, Senwesko, Vol. 1(1), word
gepubliseer, maar loop ongelukkig ná ’n paar maande dood.
In Junie 1956 volg die Senwester as ’n tweede poging tot ’n
maandpublikasie.

1947
Die hantering van grondboontjies begin as ’n
nuwe produksielyn. Teen 1949 dryf Senwes
ook handel in voer en eetbare olies.

1950
Senwes is ’n stigterslid van Sentraboer (Koöperatief) Beperk,
wat gestig is om die oeste en bates van lede te verseker.

1951
Die maatskappy begin met saadverwerking as bykomende
diens aan lede.

2 Februarie 1956
Senwes registreer sy bedrywighede in die destydse Suidwes-Afrika (Namibië) ingevolge die Ordonnansie op Koöperatiewe Verenigings, 1946 (Ordonnansie 15 van 1946) as ’n
koöperatiewe maatskappy met beperkte aanspreeklikheid.

1956
Senwes neem waarskynlik in hierdie jaar die koöperatiewe
maatskappy se eerste logo in gebruik.

1962
’n Omvattende graanhyserbouprogram word begin om grootmaatgraan beter te bestuur.

1965
Stelsels by Senwes se hoofkantoor
word gerekenariseer (IBM word gebruik). ’n Kragtiger rekenaar word
20 jaar later in gebruik geneem.
Senwes se hoofkantoor, wat in 1947 ingewy is.
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1969

2002

’n Landbouwetenskap- en inligtingsdepartement word
geopen.

Senwes volg ’n omkeerprogram (ook bekend as ’n waardeskeppingstrategie) om meer aandag te gee aan gekose
voorrangsake as aan uiteenlopende belange. ’n Verbeterde
maatskappyfilosofie en etiek word ook ontwikkel en bekend gestel.

5 Maart 1971
Senwesko reël sy eerste boeredag. Sewehonderd boere woon
die geleentheid by as lede van Senwes.

1973
Senwes aanvaar formeel ’n nuwe korporatiewe identiteit
ná ongeveer 16 jaar, met die korporatiewe embleem
waarin die mieliekop duidelik sigbaar is.

1973
Senwes-navorsing dra vrugte met die goedkeuring
van twee mieliekultivars en een sojaboonkultivar.

Desember 2003
Senwes volg die pad van swart ekonomiese
bemagtiging en stel mnr. George Magashula
aan as nie-uitvoerende direkteur.

2005
Die Bafokeng-konsortium diversifiseer sy beleggingsbelange
tot voordeel van Senwes en verkry in hierdie stadium ’n
belang van 27,14% in Senwes Beperk.

1977
Senwes open ’n sorteerfabriek vir grondbone op Wesselsbron.

1978–1979
’n Nuwe hoofkantoor word in
Charel de Klerkstraat (langs
die N12) tot stand gebring.

1982
Senwes stel sy eie kunsmisaanleg op Viljoenskroon bekend.
Senwes se bestuur in 2009 tydens die maatskappy se
eeufeesvieringe.

1983
Senwes voltooi ’n ontdoppingsfabriek vir grondbone op Bultfontein.

7 September 1983

Só het Senwes se hoofkantoor
in 1988 gelyk.

Ingevolge die Koöperasiewet (Wet 91 van 1981) ondergaan
Sentraalwes (Koöperasie) Beperk ’n naamsverandering en
word ’n landbou-koöperasie met beperkte aanspreeklikheid.

Maart 1997

19 September 2008
’n Nuwe maatskappylogo word bekend gestel.

Januarie 2009
’n Eeufeeslied word geskep en agt groot oomblikke in die
eeufeesgeskiedenis van die maatskappy word by die feesvieringe ingebou.

Senwes word omskep van ’n landboukoöperasie tot ’n
maatskappy wat in die vrye mark meeding as ’n bedryf met
verskeie winsgedrewe belange.

15 Mei 2009

10 April 1997

Senwes vier 110 jaar in diens van landbou.

Senwes vier amptelik 100 jaar.

15 Mei 2019

Nadat ’n maatskappy gestig is, word die nuwe korporatiewe
identiteit van Senwes amptelik op 23 Julie bekend gestel.

Mei 2000
Senwes stel vir die eerste keer sy produkte ten toon op Nampo
in Bothaville.

1 Februarie 2001
Die SAP-bestuurstelsel word by die hoofkantoor bekend gestel.

2002
Me. Elmarie Joynt word die eerste vrou wat
die pos as groepsekretaris en hoofregsadviseur
in die bestuurspan te beklee.
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Mnre. Theo Vorster (gespreksleier) en Francois Strydom (uitvoerende hoof van Senwes) in die Nasie in Gesprek-ateljee tydens ’n paneelbespreking verlede jaar op Nampo. FOTO: BRAND REPUBLIC

Senwes-hoof: ‘Word só
deel van die oplossing’
Die Senwes-groep het ’n geïntegreerde sakemodel waarvan
voedselsekerheid in Suid-Afrika die doelwit is. Dié landboureus
staan onder leiding van mnr. Francois Strydom, wat die
maatskappy in sy 110de bestaansjaar op ’n klantgerigte
pad van innovasie en aanpasbaarheid stuur.

S

enwes is ’n landboumaatskappy wat met
uitstekende winste in
’n sukkelende ekonomie spog. Gevolglik
verwag ’n mens dat die maatskappy se uitvoerende hoof die
aandeleprys of omset eerste sou
stel. Maar volgens mnr. Francois Strydom word leierskap
en sukses in die landbousakesektor nie net in die omvang
en groei van die onderneming
weerspieël nie.
Die Senwes-groep se uitvoerende hoof praat graag oor sy
visie vir ’n beter toekoms vir alle
Suid-Afrikaners, maar hy is ook
realisties oor die verskil wat hy
en Senwes kan meebring.
Strydom en Senwes se hele personeelkorps is bekend daarvoor
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dat hulle moue oprol en aan die
werk spring. Die maatskappy
se lang lys projekte op die platte
land, opheffings- en opleidingsprogramme, en personeel se
vrywilligerswerk geskied dik
wels op die agtergrond. Dit word
egter nooit as onbelangrik beskou nie. “Om ’n verskil in mense
se lewe te maak, is die hoogste
eer,” sê Strydom.
Hy sê gemeenskappe word
verander met groentetuine by
skole en kriekettoerusting en rekenaar- en tegnologiesentrums
vir plaasskole. “Dit laat ’n mens

trots, maar ook nederig.”
Strydom sien ook nie die
potensiaal vir buitengewone
prestasie en medemenslikheid
net in Senwes se personeel nie.
“Ons het eendag van mnr.
Seun Diphoko te hore gekom.
As werklose het hy nie op sy
hande gesit nie, maar draadkarre
begin maak.
“Op min of meer dieselfde
tyd was daar ’n tragiese treinongeluk by Kroonstad waar
twee 12-jarige seuns, Evert du
Preez en Mokoni Chaka, helde
dade verrig het om mense

‘Ons kon ook Senwes se visie uitdra,
naamlik die belangrikheid daarvan om
’n verskil in mense se lewens te maak.’
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te help, selfs al het van die
treinwaens gebrand.
“Ons het hierdie twee verhale bymekaar gebring in ’n
TV-advertensie om te wys hoe
gewone mense ongewone dinge
doen om van die land ’n beter
plek te maak. Hulle het nie vir
’n oomblik geskroom om mense
te help nie.
“Ons het nie net die twee
plaasseunhelde vereer nie, maar
ook gehelp om Seun se draadkaronderneming te kommersialiseer. Ons kon ook Senwes se
visie uitdra, naamlik die belangrikheid daarvan om ’n verskil in
mense se lewe te maak.”

WAARDEVOL
Dit is belangrik vir Strydom dat
Senwes altyd sy waardeproposisie en langtermynvisie klantgerig
hou. Daarom gaan die maatskappy talle vennootskappe en gesamentlike ondernemings aan
met ander maatskappye, soos
John Deere Implemente (JDI).
Só verseker die maatskappy
dat hy sy verantwoordelikheid
teenoor klante, aandeelhouers
en die groter landbougemeen
skap nakom.
“As landboumaatskappy kan
jy nie net ’n balansstaat in jou
jaarverslag wys nie. Dit is maar
net ’n resultaat en nie die dryfveer agter wat ons doen nie. Die

somtotaal van ’n maatskappy
soos Senwes gaan oor meer as
net geld. Ons moet strategies ge
rat wees om praktiese oplossings
aan klante te verkoop en waarde
te bied aan aandeelhouers.
“Waardetoevoeging behels
ook om die regte advies te gee.
Transaksies met klante gaan nie
net oor die diens of produk wat
ons verkoop nie, maar ook die
vermoë om ’n oplossing te bied.”

POSITIEF NÁ 110 JAAR
Wat verg dit om ’n maatskappy
te lei wat al 110 jaar lank suk
sesvol in die landbou sake doen?
Strydom sê almal in die maat
skappy het ’n belangrike rol.
“Dit staan sentraal tot ons
sukses, en maak nie saak waar
jy in die hiërargie pas nie. Die
skoonmaker, sekretaresse en uit
voerende hoof vertolk almal ’n
rol wat elke ander personeellid
se lewe en werk raak en dus ook
dié van ons klante.
“Ons moet ook die ooreen
komste sien wat ons met mekaar
het; daardie dinge wat vir ons
almal belangrik is. Geld alleen
kan nie ons dryfveer wees nie.
Daar moet geesdrif wees vir die
lewe en vir wat jy daagliks by die
werk doen. Ons word gemoti
veer deur die geesdrif vir wat ons
doen en wie ons is. As jy weet

wie jy is, is dit soveel makliker
om strategiese helderheid in die
maatskappy te vind.”
Strydom verwys ook na die
belangrikheid van menswaardig
heid en om vir mekaar om te gee.
Senwes onderskryf dus Agri SA
se veldtog dat Suid-Afrikaners
boere kan ondersteun deur te
braai. Strydom sê hierdie veldtog sal ook uitgebrei word om
nie net plaaslike vleisprodusen
te te ondersteun nie, maar ook
hoender- en aartappelboere en
elke ander produk wat boere
hier verbou.
“Kom ons help om boere se
moeilikheid weg te braai! Dit
is ’n praktiese en lekker manier
om die produkte wat hulle op
eie bodem produseer, te gebruik
en só die mark te stimuleer. As
ons daarin kan slaag om verbrui
kers te laat verstaan hoekom dit
belangrik is om plaaslike pro
dukte bó ingevoerde produkte
te kies en hoe ons waardeketting werk, kan ons ook werk
loosheid teëwerk.”

SAKELEIER
Strydom inspireer ook ander
sakelui en landbouleiers in sy
rol as voorsitter van die land
bousakekamer Agbiz. Danksy
sy betrokkenheid by die Noord
wes-Universiteit se sakeskool

Talle moeilike vrae oor grondhervorming,
ernstige beginselsake soos eiendomsreg
en regstellende optrede en voorbeelde van
suksesverhale is op dié beraad bespreek.
word studente en toekomstige
sakelui ook geïnspireer met sy
kennis en ervaring.
As sakeleier gebruik hy sy
invloed om die gesprek oor
die landbousektor oop te gooi
vir produsente én verbruikers.
Hiervoor het hy die Nasie in Gesprek-forum ontwerp en van meet
af aan gedryf. Dié gespreksplat
form bring verskillende vennote
in die landbou, georganiseerde
landbou, politici, meningsvor
mers en gewone mense byeen
om oor landbousake te gesels.
Strydom wou deur middel van
gesprek ’n brug bou tussen die
“ons” en “hulle”, terwyl landbouknelpunte sinvol bespreek word.
“Ek het agtergekom die land
bou praat net met die landbou
en nie met die verbruiker nie.
Dit was belangrik om die reg
te onderwerpe te kies vir die
Nasie in Gesprek-reeks, wat op
Nampo gewildheid verwerf het,
want ons wou met méér mense
praat. ’n TV-reeks het hieruit
ontwikkel en die vyfde reeks
van Nasie in Gesprek word tans

Mnr. Francois Strydom, uitvoerende hoof van Senwes.
17 Mei 2019
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op kykNET uitgesaai. Intussen
ding die TV-reeks ook mee met
ander programme en kanale.
Ons is daarop toegespits om die
regte konteks en inhoud te skep
wat die kyker op ’n interessante
manier oor die landbou inlig.”

PRAAT SAAM
Tydens Landbouweekblad en
Agri SA se grondberaad wat
verlede jaar in Bela-Bela, Lim
popo gehou is, het Strydom nie
geskroom om Senwes se steun te
gee nie. Die maatskappy was ’n
hoofborg van dié groot gebeur
tenis wat as die Kodesa van die
landboubedryf beskryf is.
Talle moeilike vrae oor grond
hervorming, ernstige beginsel
sake soos eiendomsreg en reg
stellende optrede en voorbeelde
van suksesverhale is op dié be
raad bespreek. Van Suid-Afrika
se hoogste regeringsamptenare
en verteenwoordigers van land
bou-organisasies het die verhoog
gedeel met gewone boere om hul
sienings te deel.
Strydom het by die beraad
gesê: “Dit is nie net die regering
wat alles moet herstel nie. Ja,
hulle het ’n groot rol om te speel,
maar die land behoort aan almal
van ons en daarom moet ons
almal saam werk om die land se
probleme op te los.
“Jy sit óf by die tafel aan óf
jy is op die spyskaart. Ons het
besluit om aktief mee te werk om
die toekoms te help beplan. Dit
was nog altyd ons benadering
in besigheid, en ook nou met
dié saak.
“Daar is sowat 60 miljoen
mense in Suid-Afrika en almal
van hulle is elkeen ’n direkteur
van ‘SA Incorporated’.
“Jy moet jouself afvra wat jóú
strategie is om dié ‘maatskappy’
vorentoe te neem.
“Is dit om van die kantlyn af
kommentaar te lewer, of om deel
te wees van ’n oplossing? Ék kies
laasgenoemde.”
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‘Senwes is ’n leefwyse’

Die Senwes-hoofkantoor in Klerksdorp in Noordwes.

Mnr. Danie Minnaar, voorsitter van Senwes, sê die vermoë om by
verandering aan te pas, is een van Senwes se grootste bates. In
dié artikel gee hy sy indrukke van die maatskappy se verbintenis
met produsente en hoe hulle by ’n nuwe wêreld aangepas het.

S

enwes se verbintenis
met die breër landbouwaardeketting sedert 1909 is ’n lang
verhaal wat met oorloë, droogtes, oorstromings en
verskeie ekonomiese en politieke krisisse vervleg is.
Mnr. Danie Minnaar, voorsitter van Senwes, is ’n boer in
murg en been en die vierde geslag in sy familie wat op hul plaas
naby Kroonstad in die Vrystaat
grootgeword het. Hy het die
graad B.Com. verwerf. Dit het
hom goed te staan gekom as ’n
Senwes-direksielid en later as
voorsitter – ’n posisie waarin hy
boere se harte én die sakekant
van ’n landboumaatskappy moes
verstaan. Minnaar is sedert 1999
by die maatskappy betrokke.
“Ek was destyds maar 34 jaar
oud. Ek het geglo dat ek kon
bydra tot vernuwende denke in
’n tyd toe Senwes groot veranderinge ondergaan het.”
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Danksy twee dekades in die
“loopgrawe” en later as “generaal” in die voorsitterstoel, het
Minnaar ’n buitengewone perspektief gekry op die verskillende groeistadiums en groot veranderings wat Senwes intern, maar
ook van buite af moes bestuur.
Een daarvan was die omskakeling van ’n koöperasie tot ’n
maatskappy en hoe Senwes sy
klante moes saamneem om ’n
nuwe era tegemoet te gaan.
Minnaar sê die omskakeling
van talle koöperasies tot landboumaatskappye is tot voordeel
van boere omdat dit beter dienste, produkte en verantwoordbaarheid teenoor klante vereis
om mededingend te bly.
“Sommige koöperasies is des-

tyds soms meer soos ’n klub bestuur, maar die nuwe landboumaatskappye wat die afgelope
sowat twee dekades ontstaan
het, het hulself op ’n spesifieke
doel gerig. Daardie doel is om
vir die klant waarde toe te voeg.
As ’n landboumaatskappy dít
nie doeltreffend kan doen nie,
is daar nie plek vir hom nie.
“Koöperasies het op omsetbonusse en lojaliteit staatgemaak, maar maatskappye as
landbou-ondernemings vertrou
op goeie diens. Klante kies nou
met hul voete, nie net met lojaliteit nie. ’n Klant kies ’n betrokke
maatskappy omdat dit vir hom
en sy boerdery sin maak om met
dié onderneming sake te doen.”
In die grootste gedeelte van

Senwes wil belanghebbendes in die bedryf,
sy klante, aandeelhouers en vennote
almal erken in sy strewe na sukses.
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die 20ste eeu het die staat ’n
vangnet geskep omdat hy die
landbousektor belangrik genoeg
geag het vir werkskepping en
voedselsekerheid. Daardie voorrangsake het egter verskuif en
die landbou is nou meestal op
homself aangewese.
“Ons werklikheid is nou om
die staat aan te moedig om veral
vir opkomende boere ’n vangnet
te skep en ’n volhoubaarheidsplan in werking te stel, want die
vrye mark is wreed,” sê Minnaar.
Oor subsidies en staatsondersteunde hulpmiddels en dienste
in lande met wie Suid-Afrika op
die vrye mark meeding, maar
wat Suid-Afrikaanse boere nie
ontvang nie, sê Minnaar SuidAfrikaners word in hierdie konteks gereken as van die beste
boere ter wêreld.
“Die entrepreneur doen alles
wat hy kan om te oorleef en
sukses te behaal, en ons boere
slaag baie goed daarin. Met die
voortslepende droogte stuur ons
egter op ’n ramp af. Die staat
móét toetree om die landbousektor te help.
“Ons sal graag wil sien dat
’n staatsondersteunde droogterampversekeringskema waartoe
boere kan bydra, gestig word.
Dit kan beskerming bied teen
katastrofiese droogtes en die
verpletterende impak van natuurrampe help afweer.”

VISIE EN LEIERSKAP
Talle voorbeelde getuig van
Senwes se leiding in die landboubedryf. Waarom is dit belangrik
om veral in moeilike tye jou nek
uit te steek?
“Ek is al 20 jaar by Senwes betrokke en wil die nodige erkenning aan my voorgangers gee.
Hulle het die visie gehad om ons
deur ’n tydperk te lei waarin ons
nog met osse geploeg en graan in
sakke by ’n depot gelewer het, na
’n tydperk waarin ons trekkers
van miljoene rande op die lande
sien en graan in grootmaatvragte
gelewer word.
“Deesdae pas ons presisieboerdery toe en berg graan in
enorme silo’s op. Die onderbou
was reg en met die regte leier
skap kon Senwes telkens by

nuwe neigings en tegnologie in
die landbou aanpas.”
Minnaar sê Senwes se behoud
in die 21ste eeu is dat sakemanne en onafhanklike direkteure
holisties na die toekoms kyk.
“Vandag kyk ons na die boer
én die aandeelhouer. As die boer
nie ’n bestaan kan maak nie, is
die aandele niks werd nie, en as
die maatskappy nie sy waarde
uitbou nie, kan hy nie sy dienste
en voordele aan die boer verbeter nie.
“Senwes bedien ook die breër
landbouwaardeketting en nie
net boere nie. Ons werk saam
met meulenaars, boere en insetverskaffers. Gevolglik het ons ’n
strategiese besluit geneem om
nie met ons klante mee te ding
nie. Senwes boer nie self nie,
maar hanteer die boer se produk en wil dit vir hom makliker
maak om sy boerdery te bedryf.
“Eweneens ding ons ook nie
met ons klante mee aan die afneemkant nie. Ons sal dus nie ’n
meule, hoenderaanleg of kunsmisaanleg begin nie. Ons tree
op as ’n belanghebbende binne
die waardeketting en maak dit
vir ons klante makliker om hul
produkte by die eindverbruiker
te kry,” sê Minnaar.
Senwes het in die afgelope

110 jaar by moeilike tye aangepas. Die leierskap het verander
en die bestuur het aangepas by
die heersende toestande.
“Dit is ons behoud,” sê Minnaar. “Ons stagneer nie en aanvaar verandering.”

DIENSLEWERING
Leierskap is een ding, maar om
regtig mense se lewens aan te
raak, vereis ’n tasbare verskil
en dade wat harder as woorde
spreek.
Senwes wil belanghebbendes
in die bedryf, sy klante, aandeelhouers en vennote almal erken
in sy strewe na sukses.
“Indien jy holisties na besigheid kyk, moet jy dadelik erken
die staat speel ’n rol daarin. Dit
behels alles van belasting tot
wetgewing. Daarom moet ’n
mens deurlopend met die staat
kan skakel en ’n verhouding opbou om dinge gedoen te kry,” sê
Minnaar.
“Ons aandeelhouers wil graag
hul dividende op aandele sien
groei. Jy moet egter ook jou klante se behoeftes in ag neem en dit
vir hulle maklik en aantreklik
maak om met jou sake te doen.”
Minnaar en die res van
Senwes se bestuur is ernstig
oor werknemers se welstand

en groeipotensiaal.
“Ons werknemers is deel van
ons visie. Baie van hulle is deel
van ’n tweede of derde geslag wat
by Senwes werk. Hulle sal nie
aanbly as hulle nie die maatskappy se vergoedingsbeleid, visie en
waardes ondersteun nie. Die vergoedingsbeleid is veranderlik en
pas aan by die onderneming se
werklikhede.”
Maatskaplike projekte is ’n
bron van groot vreugde en
trots vir ál die betrokke partye,
waaronder die Spinners-projek
waarmee Senwes kinders van
plaasskole en landelike gemeenskappe deur krieket ophef.
“Ons belê ook in die ontwikkeling van die dorpe waar ons
sake doen. Min maatskappye,
veral op die platteland, belê nog
soos Senwes in nuwe geboue en
infrastruktuur.
“Niemand kan in hierdie holistiese benadering voorgetrek
word nie. Ons kyk na almal se
belange in ons waardeketting en
voedingsgebied. Deursigtigheid
en verantwoordbaarheid is baie
belangrik sodat niemand agtergelaat word nie,” sê Minnaar.
’n Groot span hou die Senwesmasjien se ratte geolie en het die
afgelope 110 jaar saam gebou
aan die diensleweringsgees en

dryfkrag in die maatskappy.
“Jy verkoop ’n leefwyse en
waardeproposisie aan jou mense.
Iets is óf reg óf nie. Ons is
streng oor die toepassing van
reëls en pas die waardes van
Senwes nougeset toe, maar gee
ook genoeg vryheid binne dié
raamwerk sodat mense inisiatief
aan die dag kan lê.”

TRANSFORMASIE
Minnaar sê Senwes ondersteun
transformasie.
“Senwes se eerste swart direkteur het in 2006 in die direksie
gedien. Intussen het mans en
vroue van verskeie kultuur
groepe in die direksie gedien.
Ons het ook destyds ’n aandeelhoudingsooreenkoms van 25%
aangegaan in die lig van swart
ekonomiese bemagtiging.
“Senwes tree vroegtydig op
om sinvolle ingegrasie en transformasie te ondersteun en toe
te pas. Ons wil ook die regte
mense met die regte vaardighede
insluit, nuwe talent ontwikkel en
die vaardighede van die volgende geslag Senwes-leiers uitbou.
Ons het ’n akademie begin om
nuwe kandidate op te lei wat
graag ’n lang pad saam met
Senwes wil loop.
“Ons werk ook saam met die
staat om swart boere te help
om sukses te behaal op die vrye
mark,” sê Minnaar.

STRUIKELBLOKKE
Die Suid-Afrikaanse landboubedryf was die afgelope 110 jaar
meermale onder druk weens
droogtes en die ekonomie. Minnaar sê egter daar is geleenthede
in selfs die donkerste tye as jy
reg geposisioneer is.
“Tree vroegtydig op in die
goeie tye en bou genoeg ervaring op om neigings raak te sien.
In die landbou moet jy ook ’n
konserwatiewe benadering hê.
As dit nie deel van jou DNS is
nie, gaan die landbou jou uitskud. Geleenthede ontstaan juis
deur droogtes en teenspoed.
“Vindingrykheid is belangrik.
Senwes kan jou bystaan met
verskeie markinstrumente om
jou risiko’s te probeer beperk,”
sê hy.

Mnr. Danie Minnaar, voorsitter van Senwes.
17 Mei 2019
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Die begin van
’n landboureus
Ter viering van Senwes se 110de
bestaansjaar in Mei 2019 word erkenning
gegee aan die visie en geesdrif van die
pioniers van dié eertydse koöperasie.
Hulle het die grondslag gelê vir die
maatskappy soos ons dit vandag ken.

S

enwes se geskiedenis
oor die afgelope 100
jaar is ’n voorbeeld
van die mens se vermoë om die gewone
te oortref en teenspoed in
geleentheid te omskep.
Só is geskryf in die voorwoord
van prof. Elize van Eeden se
boek Tyd kweek wenners – ’n
Eeu van landbou, wat in 2009
gepubliseer is ter viering van
Senwes se eeufees.
Die Centraal Westelijke
Co-Operatieve Landbouw Vereniging, soos Senwes aanvanklik
bekend was, is hoofsaaklik gestig met die oog op die ontvangs
en verhandeling van graan.
In Mei 1909 het 24 boere by
eengekom om die moontlike
stigting van ’n koöperasie in
die voormalige Wes-Transvaal
te bespreek.
Die stigting is voorafgegaan
deur ’n tydperk in die vroeë
1900’s toe die Suid-Afrikaanse
landbou-omgewing, veral die

graanbedryf, ná die Anglo-Boereoorlog ’n hupstoot nodig gehad
het. Die destydse Transvaalse
parlement het in 1908 die eerste samewerkingswet aanvaar
om voorsiening te maak vir die
vestiging, registrasie en beheer
van koöperatiewe landbou-organisasies met onbeperkte aanspreeklikheid. Die skaarste aan
kapitaal in die landbou was die
hoofrede vir hierdie benadering.
In 1908 het die regering wetgewing oor koöperasies aanvaar,
waarskynlik om só ’n inisiatief
aan te moedig. Die doel was dat
boere selfonderhoudend moes
wees.

EERSTE DIREKTEURE
Van September 1908 af het die
eerste koöperatiewe kongres
momentum geskep vir die totstandkoming van landwye same
werking. Die superintendent,
wat reeds ná 1905 deur die regering aangewys is, het die koöperatiewe idee uitgedra.

Die vestiging van Senwes in
sy vroeëre gedaante het in Mei
1909 vorm aangeneem toe ’n
voorlopige grondooreenkoms
opgestel is. Die stigting van ’n
koöperasie is op 15 Mei 1909
bekragtig op ’n amptelike vergadering van ’n groter byeenkoms
by die Beurs in Klerksdorp.
Op 1 Junie van daardie jaar is
mnr. William Campbell tydens
die eerste direkteursvergadering
tot die eerste voorsitter van die
koöperatiewe landbouvereniging verkies.
Die eerste sewe direkteure
wat deur middel van ’n geheime stemming vir die Centraal
Westelijke Co-Operatieve Landbouw Vereniging verkies is,
was mnre. Campbell, Andries
Petrus Johannes Cronjé, Frans
Hermanus Stephanus Vermaas
(sr.), Daniel Petrus Kirstein, Jan
Lubbe, Robert Johannes Jooster
en Ockert Jonathan Botha (sr.).
Van die begin af was elk van
die direkteure vir spesifieke take
verantwoordelik. Een moes byvoorbeeld gereeld met die Centraal Agentschap, ’n regeringsagentskap vir koöperatiewe
verenigings in Johannesburg,
skakel as die bemarkingsdeel
van koöperatiewe verenigings,
terwyl ’n ander direkteur oor die
funksionering van winkels moes
verslag doen.
Uit die notules van die eerste
jaar lei ’n mens af dat die direksie soms moes reis om lede of
voornemende lede oral op plase
te besoek – iets wat in daardie
dae tydrowend en veel moeiliker
as vandag was.

Die stigting van die Centraal Westelijke Co-Operatieve Landbouw Vereniging, later Senwes, was toegespits
op die ontvangs en verhandeling van graan.
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Kernbesprekings van Senwes
se direkteure het klem gelê op
lenings by banke om te kon
funksioneer en ontwikkel. Die
verkryging van lenings vir die
oprigting van geboue, winkels en
die toekenning van ’n voorskot
aan koöperatiewe lede was twee
ander belangrike sake wat op die
eerste direksievergadering as
voorrangsake bespreek is.
Die eerste belegging waarby
Senwes waarskynlik betrokke
was, was aandele wat in 1911 opgeneem is in die Centraal Agentschap in Johannesburg teen
100 pond per aandeel.

GRAANHANDEL
Een van die belangrikste oogmerke van die Centraal Agentschap was om mededinging
tussen koöperatiewe verenigings
te beperk of uit te skakel, veral
ten opsigte van graanverkope.
Dinge het intussen heelwat verander!
In 1913 het Senwes sy graanbelange na die Oranje-Vrystaat
uitgebrei. Die eerste jaarvergadering vir die Vrystaat is in 1917
op Rendezvous (vandag bekend
as Viljoenskroon) gehou.

TOEKOMSBLIK
Dit was soms ’n stryd om boere
van die waarde van ’n koöperatief te oortuig, asook om nalatige lede sover te kry om hul
skuld te betaal. Dié probleem is
meermale in jaarverslae sedert
1909 geopper. Nietemin het die
voorsitter altyd hoopvol gebly
oor die koöperasie se toekoms,
en daardie hoop het oor 110 jaar
nooit beskaam nie.
Soos mnr. Johan Dique, voormalige uitvoerende hoof van
Senwes, in die voorwoord van
die 100-jaar-gedenkboek sê:
“Terwyl ons erken dat produsente vandag uitdagings van ’n ander aard in die gesig staar, moet
gesê word dat hulle ons voorsate se beslistheid en vasberadenheid om te slaag, deel. Senwes
is bewus van ons land se uitdagings ten opsigte van voedselsekerheid, maar dan is dit veilig
om te sê ons is ewe bewus van
die snelle vooruitgang wat ons
ten opsigte hiervan maak.”

Klein begin,
groot gewin
In sy 110de bestaansjaar het Senwes
vanjaar baie mylpale om te vier, veral as
die maatskappy se groei bekyk word.
Die prestasies wat Senwes oor meer as ’n
eeu beleef het, is in ’n groot mate danksy
die volledige graanwaardeketting.

S

enwes het ontstaan
vanweë die behoefte
aan samewerking om
graanhantering en
saadverwerking op ’n
groot skaal lewensvatbaar te
maak in die voormalige WesTransvaal. Sedertdien het Senwes gegroei tot ’n volwaardige
landboumaatskappy met ’n teenwoordigheid in agt provinsies.
In 1931, sowat 22 jaar ná
die maatskappy se stigting, het
Senwes se graanontvangste vir
die eerste keer meer as een miljoen sakke beloop. Daarna is
die produksielyn uitgebrei met
grondbone, veevoer en eetbare
olies, en het die maatskappy ook
saadverwerkingsdienste aan die
koöperasie se lede begin lewer.
Die bestuur van lede se belange en die hantering van produklewering is vanaf 1960 met
die koms van metrisering en rekenaartegnologie stelselmatig
vergemaklik.
Dekades later is Senwes
steeds verbind tot die produktiewe benutting van tegnologie.
’n Volgende groot sprong vir
Senwes was die silobouprogram
wat in 1961 van stapel gestuur
is. Deurlopende onderhoud en
uitbreiding het in die dekades
daarna gevolg.
’n Nuwe program is sedertdien begin om die doeltreffendheid van die silo-infrastruktuur
binne drie jaar te verhoog.

OMKEERSTRATEGIE
In 1997 het Senwes van ’n landboukoöperasie omgeskakel tot
’n maatskappy met ’n nuwe kor-

poratiewe identiteit wat op die
vrye mark meeding.
Weens talle politieke faktore
en klimaatsverandering was die
eerste dekade van die nuwe era
nie sonder probleme nie en het
die maatskappy byna bankrot
gespeel aan die begin van die
2000’s. ’n Drastiese omkeerstrategie het vanaf 2001 resultate
begin toon.
Dié verreikende strategie,
herposisionering, welvaartskepping, swart ekonomiese bemagtiging en ’n verandering in sy
korporatiewe identiteit het gehelp om die maatskappy weer
op koers te kry.
Die transformasie vanaf die
koöperatiewe tot maatskappygerigtheid is gerugsteun deur
’n groeistrategie waar die klem
teruggeskuif het na insetverskaffing en marktoegang. Dié strategie het tydens die maatskappy se eeufeesviering in 2009 ’n
rekordwins van R368 miljoen
ná belasting opgelewer.
Meer onlangs het Senwes
in die boekjaar 2017-’18 die
grootste mielieoes wat nóg in
Suid-Afrika behaal is, gehanteer
en opgeberg. Gegrond hierop
het die wins ná belasting met
86% gestyg van R167 miljoen in
2017 tot R311 miljoen in 2018
se boekjaar.
Mnr. Francois Strydom, uitvoerende hoof, het destyds in ’n
mediaverklaring gesê die groep
se resultate het vinnig herstel
ondanks probleme in die insetkanaal.
“Wesensverdienste per aandeel het met 87% gestyg en ’n

Danksy Senwes Grainlink en Senwes Village het die maatskappy
’n teenwoordigheid in agt provinsies met 68 graansilokomplekse,
20 graanverkrygingskantore, 59 handelstakke, 54 vulstasies,
20 versekeringskantore en 26 meganisasiewerkwinkels.

opbrengs op openingsekwiteit
van 16% (9% in 2017) is behaal. Ons kapitaalprogramme,
wat daarop toegespits was om
doeltreffendheid en dienslewering van die silo-infrastruktuur
te verhoog, lewer resultate. Die
projek was op 30 April 2018
35% voltooi en sal in die volgende drie jaar verder versnel
word.”

WAARDEKETTING
Oor die toekoms en groeipotensiaal van boerderye meen mnr.
Danie Minnaar, voorsitter van
Senwes, dat die wêreldneiging
van boerdery-eenhede wat al
hoe groter word, ook in SuidAfrika sal geld. Sogenoemde
korporatiewe boerdery is nie
meer ’n nuutjie nie, en ook aan
die verkrygingskant is die neiging dat maatskappye eerder
groter word.
“Ons gaan nie daarteen veg
nie en sal eerder daarby aanpas.
Dit is belangrik dat Senwes homself posisioneer om alle klante
in die waardeketting, groot en
klein, beter by te staan met toegevoegde waarde op die dienste
wat ons lewer.
“Dit sal ook toenemend belangrik wees om saam met die
regering te werk om meer swart
17 Mei 2019
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kommersiële boere te vestig en
te ondersteun,” sê Minnaar.

WERKSKEPPING
Groei en ontwikkeling in die
sowat 145 gemeenskappe waar
Senwes sake doen, is van groot
belang vir Strydom.
“Op talle van daardie dorpe
is Senwes die grootste werkgewer. Dit maak vir ons saak wat
in dié gemeenskappe gebeur.
Ons wil lewens verreik. Daarom belê ons graag in gemeenskapsprojekte, soos die Senwes
Spinners-krieketontwikkelingsprogram by plaasskole.”
Senwes ondersteun ook veldtogte om groei in die landbou
te help stimuleer en ondersteun
Agri SA se oproep om “die boere
se probleme weg te braai”.
“Ons moet die belangrikheid
van die produksie en aankoop
van plaaslike goedere pleks van
die invoer en aankoop van buitelandse produkte beklemtoon.
“Die landboubedryf speel ’n
deurslaggewende rol in werk
skepping in elke aspek van die
waardeketting – van die plaas tot
op die tafel – en het ’n reuse-impak op die fiskus,” sê Strydom.
“Die landbou is die hoeksteen
van enige suksesvolle ekonomie.”
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Struikelblokke in die eerste eeu

K

In die eerste honderd jaar van Senwes se bestaan moes die maatskappy
verskeie probleme oorkom, waaronder vernietigende natuurrampe,
droogtes, oorloë, korporatiewe veranderinge en politieke kwessies.

ort nadat Senwes in
1909 ontstaan het,
moes die maatskappy
van sy eerste groot
struikelblokke oorkom. Ná die Rebellie van 1914
en die Eerste Wêreldoorlog van
1914 tot 1918 moes Senwes se
direkteure hard werk om sommige lede te paai wat wou hê die
koöperasie moes gelikwideer
word. Die meerderheid lede se
geloof in die voortbestaan van
die koöperasie het egter vrugte
afgewerp.
Tydens die Depressiejare ná
1929 moes Senwes vir die eerste keer maatreëls instel om te
voorkom dat die swak finansiële
situasie tot soortgelyke omstandighede lei, waar lede vir likwidasie sou stem.
Sommige afwaartse neigings
was kommerwekkend, onder
meer dat 227 lede in 1933 bedank het. Terselfdertyd is sommige werknemers by depots en
die hoofkantoor afgedank.

In die 1977-’78-boekjaar
het ledeskuld met 14% gestyg
en in die daaropvolgende
boekjaar met 17%. Dit het toe
R93 275 165 beloop.
Om te oorleef, is strenger
kredietvoorwaardes ingestel.
In 1984 het Senwes sy 75ste
bestaansjaar gevier, maar te midde van die feesvieringe was daar
die ontluikende, onderdrukkende ekonomiese omstandighede
waarin jare van erge droogte
’n deel van boere se bestaan
sou word. Swak resultate vir
die 1983-’84-boekjaar het ook
die personeel geraak. Hoewel
kernaanstellings steeds gemaak
is, was die meeste poste gevries.
Teen 1985 het Senwes se personeellede verminder tot 5 343,
wat 1 488 minder is as die 6 831
personeellede in 1982.

TRANSFORMEER

NUWE MILLENNIUM

Suid-Afrika se demokratisering
in 1994 was belangrik vir die
landboubedryf. Vir die eerste
keer in dekades is die Suid-Afrikaanse ekonomie aan interna
sionale mededinging blootgestel.
Landboubeheerde instellings is
ontbind en Senwes het hom in
die vryemarkstelsel bevind.
In 1997 is Senwes as ’n
maatskappy geregistreer en die
maatskappy het sy sakefilosofie
en kernwaardes hersien.
Terwyl die voorafgaande tien
jaar gekenmerk is as die moeilikste en onsekerste dekade in
Senwes se geskiedenis, was die
volgende 11 jaar – van 1998 tot
2009 – bekend om sy indrukwekkende poging tot verdere
transformasie met die oog op
sy voortbestaan.

In 1999-2000 het Senwes se
nywerheidsportefeulje groot
verliese gely, en die gebrek aan
bestuursinligting het veroorsaak
dat kernsake nie genoeg aandag
gekry het nie. Rentedraende
lenings het tot meer as diensbare
vlakke gegroei, en kontantvloei
is ongunstig beïnvloed.
Aandeelhouers was pessimisties omdat daar geen sekerheid
oor Senwes se voortbestaan
was nie. Die vryemarkomgewing
het momentum gekry en daar
was groot mededinging om die
maatskappy.
Senwes het markaandeel begin verloor. In 2000 het aandeelhouers daarop aangedring dat
die hele direksie moet bedank.
Slegs die voorsitter, mnr. Japie
Grobler, is tot die nuwe direksie
herkies.
In 2001 het die maatskappy
’n verlies van R468 miljoen
gely. Drastiese stappe was nodig
om die maatskappy in ’n nuwe
rigting te stuur. Dié taak is geplaas op die skouers van die
nuwe besturende direkteur,
mnr. Johan Dique. Net drie
jaar later, in 2004, is ’n wins van
R56 miljoen aangekondig.
Die maatskappy het net van
2000 tot 2002 geen wins gemaak
nie. Dit was weens verliese van
sommige van sy filiaalmaatskappye, skuldafskrywing van sy beleggings in sommige filiale, ’n
groot afskrywing van debiteure
skuld, sowel as regstellings van
die begin van die omkeerfase af.
Die strategie om probleme op
te los het vrugte afgewerp. Dit
het daartoe gelei dat Senwes sy
produsente besoek, inlig en aanmoedig om hul jaarlikse finansiële beplanning vroegtydig te
doen. Die maatskappy het ver
skeie lesse uit die verlede geleer
en aanpassings gemaak, en ’n
blink toekoms lê voor.

NOODPLANNE
In die middel 1960’s was daar ’n
tekort aan kontrakwerkers om
genoeg saad te verskaf vir lede
om te plant. Die arbeidskoste en
die onsekerheid oor werkers het
tot die onbestendigheid bygedra.
Daar was ook arbeidstakings.
Die natuur staan sentraal tot
die suksesse en mislukkings van
’n landbou-organisasie, en diensverskaffers en produsente was
altyd gereed met noodplanne.
’n Rekord-oesjaar in 1976 was
byvoorbeeld baie goeie nuus in
’n andersins minder suksesvolle
landboujaar. Suid-Afrika was
onder groot druk weens sanksies
en groeiende prysoorloë landwyd, wat tot in die vroeë 1990’s
voortgeduur het.
Soos in die eerste paar deka
des van Senwes se bestaan was
die klem op ledeskuld.
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Voorlopers van Senwes se omkeerstrategie in die vroeë 2000’s:
Mnre. Johan Dique (links), wat toe die besturende direkteur was,
en Japie Grobler, wat toe die voorsitter was. FOTO: LANDBOUWEEKBLAD
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Só lyk 110 jaar se hoogtepunte

D

In dié groot gedenkjaar kyk Senwes terug op merkwaardige tye in sy ryk
geskiedenis en die maatskappy se rol in die Suid-Afrikaanse landboubedryf.

e Centraal Westelijke Co-Operatieve
Landbouw Vereniging is in 1909 gestig.
Die maatskappy het
graan ontvang op persele van
die spoorwegadministrasie wat
op stasiegrond geleë was. In
1911 het lede begin versoek
dat ploeë bestel moet word,
en in 1920 is die eerste mielieafmaakmasjien aangeskaf.

1930’S
■■ Die

Sentraal Westelike Koöperatiewe Maatskappy het sy
produksielyn met grondbone,
veevoer en eetbare olies uitgebrei en saadverwerkingsdienste begin lewer. Danksy ’n
silo-bouprogram het Senwes
die losmaathantering van
graan verbeter. ’n Landbou
kundige en voorligtingsafdeling is bygevoeg, ’n grondboonsorteerfabriek is by Wesselsbron geopen, en ’n kunsmisaanleg op Viljoenskroon.

1940’S
■■ Senwes

het sy meule in die
1940’s ontwikkel en vulstasies en smidswinkels as nuwe
afdelings toegevoeg.
■■ Die nuwe hoofkantoor in
Klerksdorp het in 1947 geopen, en grondboontjiebestuur het as ’n nuwe produksielyn begin.
■■ Teen 1949 is handel gedryf in
voer en eetbare olies.

1950’S
■■ Saadverwerking

begin as ’n
aanvullende diens en Senwes
brei uit na Namibië.

1960’S
■■ Metrisering

en rekenaartegnologie is vanaf 1960 in die
landboubedryf gebruik.
■■ In 1961 het Senwes die graansilo-bouprogram in SuidAfrika gelei.

Senwes het sedert 2008 groter klem gelê op spesifieke kommoditeite en ook selektief begin kyk na geleenthede in Afrika-lande.
■■ Die maatskappy was in 1967

een van die eerste uitstallers
op die Nampo-oesdag.

1970’S
■■ Senwes

het die motorbedryf
in 1971 betree met O.F.S.
Tractor Services (Edms.)
Bpk. Senwes het ook sy eerste boeredag gehou.
■■ In 1972 is ’n nuwe korporatiewe identiteit aanvaar,
met SWK as akroniem vir
“Sentraal-Wes Koöperasie”.
■■ In 1974 het Senwes ’n aandeel verkry in die Virginia Oil
Company (Exol).
■■ In 1975 het Senwes Transkei
Oil Products en twee van sy
filiale verkry, en eetbare olies
na Hongkong en Europa
begin uitvoer.
■■ In 1976 is olie vir die eerste
keer na Réunion uitgevoer.

1980’S
■■ Senwes

het in 1981 aandele
gekoop in die Eiko-pluimveeplaas en in Christensen
Construction, met ’n siviele
ingenieursafdeling.

1990’S
■■ In

1997 het Senwes die
maatskappye Neseier en
Jacobs Brothers oorgeneem

en met die verkryging, verpakking en verspreiding van
eiers begin.
■■ In dieselfde jaar het Senwes
op die vrye mark begin meeding. Hierdie transformasie
het die klem teruggeskuif
na insetverskaffing en marktoegang.

2000’S
■■ In

Mei 2000 het Senwes die
eerste keer sy eie produkte
op Nampo uitgestal.
■■ Kort voor die eeufees het
naamsveranderings en nuwe
strukture gevolg: Senwes
Graan was voortaan bekend
as Senwes Grainlink; Senwes
Handel as Senwes Village; en
Village Grocer het ’n afsonderlike handelsmerk vir kruidenierswinkels geword.
■■ Ná ’n paar stormagtige jare
het die maatskappy in sy
eeufeesjaar in 2009 ’n rekordwins verwesenlik, naamlik
R368 miljoen ná belasting.
■■ Senwes Equipment is die eksklusiewe John Deere-agent in
sentraal Suid-Afrika. Deur ’n
gesamentlike onderneming
tussen Senwes Equipment en
JDI (John Deere Implemente)
kon Senwes ook sy reikwydte as eksklusiewe agent van
17 Mei 2019
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John Deere na die Wes- en
Oos-Kaap uitbrei. Daarna het
Senwes Equipment 27 takke
en 18 meganisasiewerkswinkels landwyd gehad.
■■ In 2012 het Senwes sy teenwoordigheid in die Wes-Kaap
uitgebrei deur ’n aandeel van
50% in JDI se tak in Swellen
dam te bekom. Verskeie takke
in die distrik Overberg en
omliggende streke het gevolg.
■■ In 2013 het Senwes sy konsolidasiestrategie uitgebou
deur die totstandkoming
van Hinterland in ’n gelyke
vennootskap met Afgri.
■■ Van 2016 tot 2017 het die
klem verskuif na die verskaf
fing van geïntegreerde finansieringsoplossings. Die Graintech-projek, waarmee graan
vroeër ingeneem kan word,
is ook toe bekend gestel. Die
eerste sonkragstelsel is by
die Hennenman-silo geïnstalleer met ’n verwagte besparing van 450 000 kWu per
jaar.
■■ Senwes Equipment het in
2017 na die Oos-Kaap uitgebrei met takke in AliwalNoord, Ugie en Oos-Londen.
■■ In 2018 het Senwes Credit na
die Oos-Kaap uitgebrei.
■■ Senwes het in 2018 die beherende aandeel bekom in
Staalmeester, ’n vervaardiger
en verspreider van landbouwerktuie in Hartbeesfontein,
Noordwes.
■■ Die Oos-Kaapse verspreidingsnetwerk is die nuutste
toevoeging tot die gebiede
waar Senwes as ’n JDI-agent
onderdele, produkte en dienste van John Deere beskikbaar stel.

JDI

ALTYD GEREED OM TE DIEN
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Senwes ploeg terug

Die Senwes Spinners-inisiatief vir
jong krieketspelers in landelike
gebiede, waar sportgeriewe ontbreek, maak ’n reuseverskil in dié
kinders se lewe.

KERSBOOM

’n Maatskappy is ’n maatskappy deur sy mense
en omgewing. Daarom laat Senwes geen steen
onaangeroer nie om met geesdrif en verskeie projekte
en aktiwiteite ’n verskil in sy gemeenskappe te maak.

S

enwes se 100ste
bestaansjaar is in
2009 gevier met ’n
rekordomset en -winssyfer as deel van
hierdie landboumaatskappy
se winsgewendste jaar nóg. Só
kan Senwes terugploeg in die
verskeie gemeenskappe waar
hy sake doen.
Die gesonde finansiële status
van Senwes het egter nie sonder haakplekke gekom nie. Die
noodsaaklikheid van dissipline
in die besigheid het ook die afgelope dekade vrugte afgewerp.
Die maatskappy het sedert
1909 verskeie probleme die hoof
gebied. Daar was die vrye markte
van die pioniersjare, monopolistiese praktyke deur graankopers,
die Depressie van die 1930’s,
twee wêreldoorloë, ’n lang tydvak van gereguleerde landbou
met sy eenkanaal-bemarkingstelsel, en die hedendaagse vrye
mark vanaf die middel 1990’s.
Gerat vir die volgende 100
jaar spits Senwes hom daarop
toe om ’n landboumaatskappy te
wees waarop sy lede en aandeelhouers trots kan wees. Hier is
enkele hoogtepunte uit die afgelope dekade waar gemeenskappe in Senwes se sukses deel.
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NASIE IN GESPREK
Die Nasie in Gesprek-reeks het
in 2013 ontstaan met die eerste
besprekings wat op Nampo begin het as die Senwes Toekomsfokus Gespreksforum. ’n Afrikaanse insetsel is op kykNET
uitgesaai tydens die ontbytprogram Dagbreek. Die doel was die
skep van ’n platform waar die
landbousektor in gesprek kan
tree en besighede, verskaffers,
produsente en ander belanghebbendes saam kan praat.
In 2014 is die Nasie in Gesprek-handelsmerk gevestig. Die
doel was om ’n wyer gehoor te
bereik en heersende opvattings
oor die landbou en probleme in
die landboubedryf ten goede te
beïnvloed.
’n Mylpaal is in 2015 behaal
toe paneelbesprekings van Nasie
in Gesprek op Nampo vir die eerste keer in Afrikaans en Engels
aangebied is. Meer as 40 paneelgaste met uiteenlopende
menings het aan die besprekings
deelgeneem. Nasie in Gesprek
word ook van 2015 af as ’n tele
visiereeks van 13 episodes op
kykNET, Business Day TV en
Soweto TV uitgesaai.
Gebruikers kan alle besprekings intyds op die Nasie in Ge-
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sprek-toepassing volg, menings
lug en vrae direk aan die aanbieder in die ateljee rig. Gaan na
www.nasieingesprek.co.za om
die toepassing af te laai, of kry
dit op die App Store of Google
Play Store.
Senwes bedank graag sy
vennote wat Nasie in Gesprek
moontlik maak: Afgri, Bayer,
Graan SA, Nedbank, Hinterland, John Deere, NWK, Engen
en Isuzu Isando.

SENWES-PARK
Die Noordwes-krieketstadion
op Potchefstroom is in 2008
tot Senwes-park herdoop ná ’n
naamregte-ooreenkoms.
Senwes-park is die tuiste van
die Noordwes-Dragons- provinsiale krieketspan en is een van
Suid-Afrika se nuwer interna
sionale sportterreine. Wanneer
daar nie internasionale wedstryde gespeel word nie, is dit die
tuiste van die Highveld Lions
en die Kolkata Knight Riders.
Internasionale kwalifiserende
toernooie vir mans- en vrouesportspanne word ook by Senwes-park aangebied, asook
kulturele geleenthede soos die
Aardklop-kunstefees en Carols
by Candlelight.

Die hoofdoel van Senwes se
jaarlikse Kersboom-geleentheid
is om met liefde en sorg uit te
reik na behoeftige kinders en
volwassenes en om ’n spesiale
Kersfees-verskil in hul lewe te
maak. Deelnemers word bederf
met ’n dag vol pret, musiek en
’n lekker ete, en natuurlik ’n besoek deur Kersvader wat sakke
vol geskenke uitdeel.
Die Kersboom-inisiatief is
12 jaar oud en vorm deel van
Senwes se korporatiewe maatskaplike inisiatief. Borge en
Senwes-personeel bied hul gasvryheid vrywillig aan en koop
ook Kersgeskenke.

DROOGTEFONDS
Duisende individue het al bygedra tot Agri SA se droogterampfonds wat deur Senwes
geïnisieer is.
Geld uit die rampfonds word
aan Agri SA se provinsiale organisasies beskikbaar gestel om die
landbougemeenskap by te staan.
Boereverenigings moet sekere
riglyne volg deur by provinsiale organisasies aansoek te doen
om geld in die fonds. Agri SA
beveel aan dat holisties gekyk
moet word na die behoeftes in
’n bepaalde distrik, en dat die
beperkte hulp sover moontlik
gerek moet word om die nood
van alle mense te verlig.
Alle skenkers kry ’n volledige
oudit en verslae.

PROGRAM VIR
GEGRADUEERDES
Senwes se program vir gegradueerdes is ’n uitstekende voorbeeld van hoe die maatskappy sy
eie bron van kennis skep. Jong
gegradueerdes word in diens
geneem, waarna hul talente
ontwikkel word en hulle nuwe
vaardighede aanleer. Oor ’n tydperk van 12 maande word klem
daarop gelê om elke individu se
talente en sterk punte te identi

fiseer, en om hulle uiteindelik in
werknemers te ontwikkel wat ’n
opbouende bydrae sal lewer tot
die groei en ontwikkeling van
die maatskappy.
Potensiële kandidate ondergaan ’n streng keuringsproses
sodat die room geïdentifiseer
kan word wat die beste kans
op sukses het.

SONKRAG
Die installering van 2 392 PVsonpanele met ’n totale vermoë van 753,48 kW is in Junie
2016 by Senwes se hoofkantoor in Klerksdorp afgehandel.
’n Jaar later, in Junie 2017, is
die eerste silo-sonkragstelsel in
die Senwes-groep by die Hennenman-silo geïnstalleer met
1 120 sonpanele met ’n vermoë
van 358 kW. Die totale geprojekteerde sonkragverbruik is
472 460 kWh per jaar. Dit ver
teenwoordig 62% van die totale elektrisiteitsverbruik van die
Hennenman-silo.

Agri SA en Senwes se droogterampfonds het al duisende boere in Suid-Afrika gehelp.

THOBO-TRUST
Die Thobo-trust is ’n onafhank
like bemagtigingstrust wat in
2014 deur die Senwes-groep
gestig is as sy BBSEB- en maat
skaplik-ekonomiese vennoot.
Die trust het in Oktober 2018
aan ’n skoolgroentetuinprojek
begin werk wat op 14 Maart
2019 by die Itokisetseng Combined School, naby die SenwesLosdoorns-silo, voltooi is.
Mnr. Thabo van Zyl, ’n Senwes-direkteur, en sy vrou, Ninette, het ’n groot bydrae gelewer om die projek van die
grond af te kry. Hulle het hulp
met arbeid en advies verleen
om te verseker die aanplanting
van die groente en oes daarvan
verloop glad.
Deur ’n sterk vennootskap
tussen Senwes, Syngenta, Omnia, Senwes Grainlink, Senwes
Equipment en Itokisetseng
Combined School is groente op
sowat 1,4 ha op die skoolterrein
op Losdoorns in die Vrystaat
aangeplant. Kool is tydens die
eerste fase geplant om die grond
se geskiktheid te toets. ’n Skadunet om die groente teen die
Vrystaatse son te beskerm, is ook

Senwes se Kersboom-geleentheid bied ’n dag vol pret, geskenke en ’n lekker ete.

danksy ’n donasie opgerig.
Mnr. Mandla Zwane, ’n skakelbeampte by Senwes wat die
projek gekoördineer het, sê die
uitsonderlik hoë temperature en
droë toestande het meegebring
dat boorgate gesink moes word
om voldoende watervoorsiening
vir die kool te verseker.
Die eerste aanplantingsfase
was ’n reuse-sukses en nou kan
die res van die projek voortgaan.

SENWES SPINNERS
Senwes, hoofborg van die Senwes Spinners, bied sedert 2006
finansiële en ander ondersteuning aan dié skolekrieketprogram. Die hoofdoel met dié ini
siatief is die ontwikkeling van
jong spelers in landelike gebiede,
waar kinders nie die geriewe
het om krieket te kan speel nie.
Senwes wil aan skoolkinders die

geleentheid bied om in ’n meer
professionele omgewing aan
sport deel te neem.
Die maatskappy meen krieket is die ideale sport om dié
behoefte te vervul. Dit bied aan
leerlinge van plaasskole uit ver
skeie landelike gemeenskappe
die kans om hul talent op ’n
prettige en mededingende manier te slyp.
Danksy die projek kon
sommige leerders reeds hul
lewensvaardighede en verantwoordelikheidsin teenoor hul
eie opvoeding verbeter.
Die projek dien ook as ’n
groot prestasie vir dié leerders
se gesinne en gemeenskappe.
Met inisiatiewe soos die
Senwes Spinners-toernooi wil
Senwes opvoeding in landelike
gebiede deur sport ophef. Bekende krieketspelers spreek ook
17 Mei 2019

|

die aspirantspelers by jaarlikse
geleenthede toe.
Die program word elke 3 jaar
hersien, en ná 13 jaar gaan die
Spinners steeds van krag tot
krag. Die program het al die
volgende mylpale bereik:
■■ 1 690 krieketspelers het al
aan die Senwes Spinnerstoernooi deelgeneem.
■■ 47 skoolafrigters is opgelei en
neem deel aan die program.
■■ 147 leerders wat aan die
program deelgeneem het, is
al gekies om die Senwes Spinners High Performance-span
te verteenwoordig.
■■ Danksy die program is sportgeriewe en ’n krieketblad vir
die Schoonspruit Primary
School gebou.
■■ Studiebeurse is toegeken aan
vyf uitblinkers wat deel was
van die program.

Bylae tot Landbouweekblad

|

SENWES 110

15

SENWES

Só kan jy aandele in
landboubedryf besit
Jan Alleman kan deesdae makliker in die landboubedryf belê met aandele in groot maatskappye soos
Senwes wat in die openbaar verhandel word.

S

WORD BELOON

AgriRewards is ’n uitge
steldebonusskema waarmee
Senwes ’n groot gedeelte
van sy wins aan klante toe
wys om hulle te beloon vir
hul lojaliteit deur die jaar.
Die doel van die program
is om ’n belegging in die
klantebasis te maak en ’n
stewige “fonds” op te bou,
gegrond op die hoeveelheid
besigheid wat met Senwes
gedoen is.
Klante sal jaarliks ’n
kontantuitbetaling ontvang,
mits hy/sy jaarliks met
Senwes sake gedoen het.
Die poel van bonusse sal dus
ook jaarliks vermeerder.
Hoewel die bonusse nie
dadelik uitbetaalbaar is nie,
kan die bonustoekennings
teen die huidige waarde as
sekuriteit by Senwes Credit
aangebied word.
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enwes het in die afgelope dekade sy verantwoordbaarheid
teenoor aandeelhouers en die groter
gemeenskap uitgebou en ook
sy rol in die landboubedryf aansienlik verstewig.
Senwes Beperk en die houermaatskappy Senwesbel Beperk
het op 20 Februarie 2017 op
die gelisensieerde beurs ZARX
genoteer.
Mnr. Francois Strydom, uitvoerende hoof van Senwes, sê
hy weeg waarde en wins teen
mekaar op en dat Senwes nie
net na die balansstaat kyk nie.
“Dit bly belangrik om ’n gesonde besigheid te bedryf, want
as jy self verdrink, kan jy niemand anders uit diep waters
help nie. Finansiële gesondheid
verseker ’n regverdige dividend
vir aandeelhouers en maak dit
moontlik om ons klante behoorlik te bedien.
“Die instandhouding van ons
infrastruktuur en beleggings
in toerusting en geboue is belangrik. Danksy goeie wins kan
ons belê in iets soos belugters,
waarmee ons graan met ’n hoër
voginhoud van ons produsente
kan aanvaar.
“Met sulke beleggings voeg
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ons waarde toe vir die produsent.
“’n Regverdige dividend beteken nie die hoogste dividend nie.
Ons wil nie kortsigtig of gulsig
wees in ons benadering nie. My
voorgangers het in die afgelope
110 jaar die klant voorop gestel
en ons wil daarop toegespits bly.”
Tevrede aandeelhouers steun
dié strategie en filosofie.
“As jy weet hoe dié langter
mynvisie werk, sal jy ook weet
wat die waarde van volhoubaarheid is en wat belangrik is om dit
te behaal. Min maatskappye in
die wêreld kan sê hulle is ouer
as ’n eeu én groei steeds. ’n Ingeligte aandeelhouer sal na ons
strategie kyk en dan besluit of
hy daarin wil belê.”

GOEIE OPBRENGS
Die opbrengs is nie net op die
aandelebeurs goed nie. In die
2017-’18-seisoen is die grootste
mielie-oes in Suid-Afrika se geskiedenis geproduseer en Senwes was gereed om dié enorme
opbrengs te help hanteer en op
te berg. Ná ’n flouer voorafgaande seisoen het Senwes se wins
in 2018 met 86% toegeneem
teenoor 2017.
Die groep se resultate, wat
in 2018 bekend gemaak is, dui
daarop dat die wesensverdiens

Die Thobo-trust het ’n groenteland begin saam met Senwes,
Syngenta, Omnia, Senwes
Grainlink, Senwes Equipment
en die Itokisetseng Combined
School. In die eerste fase is kool
op sowat 1,4 ha op die skoolter
rein op Losdoorns in die Vrystaat aangeplant. Mnr. Mandla
Zwane, ’n Senwes-skakelbeamp
te, is die projekkoördineerder.

te per aandeel met 87% gestyg
het. ’n Finale dividend van
27 sent per aandeel is verlede
jaar verklaar. Dit was 25 sent
per aandeel in 2017.
Bedryfswinste vóór rente en
belasting het van R433 miljoen
tot R655 miljoen verhoog, terwyl die bedryfsmarge tot omset
van 4,2% tot 6,9% in 2018 gegroei het.
Kontantvloei gegenereer uit
bedryfsaktiwiteite het R281 miljoen beloop (R165 miljoen in
2017), selfs nadat R128 miljoen
in verhoogde bedryfskapitaal
belê is.
Totale dividende is met 20%
verhoog vanaf 45 sent per aandeel in 2017 tot 54 sent per
aandeel (tussentydse en voorgestelde finale dividend) in die
boekjaar.
Dividendopbrengs op die
openingsmarkprys het 5,2%
(4,3% in 2017) beloop.

THOBO-TRUST
Die Thobo-trust is in 2014 deur
die Senwes-groep gestig. Dit is
’n onafhanklike bemagtigings
trust wat die groep se BBSEBen maatskaplik-ekonomiese vennoot is.
Die trust bestuur Senwes se
korporatiewe maatskaplike beleggings- en maatskaplike ontwikkelingstrategie, terwyl dit
saam met Senwes se filiale en
vennote aan spesifieke inisiatiewe of projekte deelneem.

Me. Elmarie Joynt, maatskappysekretaris van die Senwesgroep, kan nog inligting oor Senwes-aandele verskaf.

AANDEELHOUDING

Die Senwes-maatskappyegroep
berus op insetverskaffing,
finansiële en tegniese diens
te, asook marktoegang. Die
maatskappy dryf handel in
Noordwes, die Vrystaat,
Gauteng, Mpumalanga, Kwa-

Die Thobo-trust konsentreer
op onderwys, ondernemingsontwikkeling en werknemerwelstand. Die meeste van die
trust se begunstigdes kom uit
voorheen benadeelde Suid-Afrikaanse gemeenskappe.
Wat sy bydrae tot die onderwyssektor betref, is die trust
toegespits op tegnologie, vroeë
kinderontwikkeling en groentetuine by skole.
Die trust se Letsopa-rekenaarsentrum by die Letsopa
Primary School op Ottosdal in
Noordwes is in 2015 geopen.
Ander laerskole in die gebied,
naamlik Naledi, Lebogang en
Tumisang, kan ook hierdie sentrum gebruik. Dit is een van
die projekte waarmee die trust
gemeenskappe verryk en aan
kinders se toekoms help bou.
Lees meer oor die Thobo-trust
se skoolgroentetuinprojek op
bl. 15 van hierdie bylae.

Zulu-Natal, die Oos-Kaap,
Noord-Kaap en Wes-Kaap.
Die groep het ’n geïntegreer
de sakemodel wat sy kerndoelstelling bevorder, naamlik om
’n betekenisvolle bydrae tot
voedselsekerheid in Suid-Afrika
te lewer.

Notering op die ZARX-beurs
het in 2017 plaasgevind na aanleiding van die bepalings van
die Wet op Finansiële Markte.
Dit het die maatskappye verplig
om die aandeelhandel na die
gelisensieerde beursomgewing
te migreer. Dit is maklik om ’n
deeltjie van die landboukrag
reus te besit. Volg dié stappe:
■ Senwes se aandele is vrylik
verhandelbaar. Indien Senwesof Senwesbel-aandele egter
as sekuriteit vir krediet by
Senwes gegee is, word vooraf
toestemming van Senwes
vereis voordat die aandele
verhandel kan word.
■ Senwesbel-aandele is nie
vrylik verhandelbaar nie en
verhandel op die ZARX- beperkte platform. Slegs persone wat
boerderye as ’n hoofbedryfsaktiwiteit bedryf, mag in Senwesbel-aandele handel dryf.
■ Indien jy in aandele wil handel
dryf, moet jy ’n Computersharemandaat voltooi en die voorgeskrewe FICA-dokumentasie
verskaf. ’n Vooraftoestemmingsproses geld dan in dié
verband. Daarna sal ’n SDArekening by Computershare

geopen word waarin jou aan
dele gekrediteer sal word of die
geld waarmee die aandele gekoop gaan word. Dié vereistes is
nie onderhandelbaar nie omdat
handel ten volle outomaties
is en op ’n intydse grondslag
(T+0) plaasvind.
■ Die verhandelingsproses is
risikovry en verdere papierwerk
is nie nodig nie. Die verkoper
sowel as die koper van die
aandele betaal makelaarsgeld
op grond van die transaksie se
randwaarde, volgens ’n glyskaal
(BTW uitgesluit).
■ Die betaling van dividende
vind ook elektronies plaas en
die dividendbetalings tussen
verskillende banke sal dadelik
op die betaaldatum in aandeelhouers se rekeninge wys.
■ Vir die verhandeling van
aandele, skakel me. Ansa Janse
van Vuuren (makelaar) by
018 464 7105 of me. Claudi
Smit (oordragsekretaris) by
018 464 7121.
■ Rig enige navrae aan me.
Elmarie Joynt (die Senwesgroep se maatskappysekretaris)
by 018 464 7104 of stuur e-pos
na elmarie.joynt@senwes.co.za

Mnr. Etienne Nel (regs), uitvoerende hoof van ZARX, wens mnr. Francois Strydom, uitvoerende hoof van
Senwes, geluk met die maatskappy se notering op dié beurs.

17 Mei 2019

|

Bylae tot Landbouweekblad

|

SENWES 110

17

SENWES

‘Herontdek dít wat saak maak’
ONTSLUIT
WAARDE

Die kleinhandelsbesigheid is ’n gesamentlike onderneming
tussen Senwes en Afgri wat handel dryf as Senwes Village
en Afgri Town & Country.

Vennootskappe tussen Senwes en ander
ondernemings ontsluit saam waarde vir
klante. Hinterland is een van die sukses
volste vennootskappe in dié verband.

H

interland, ’n landboumaatskappy wat
op tradisionele waardes geskoei is, se
leuse is “Herontdek
dít wat saak maak”. Dié kleinhandelonderneming dryf handel
as Senwes Village en Afgri Town
& Country, en bied verskeie
hardeware- en geriefsprodukte
aan die publiek, soos besproeiingstoerusting, selfdoenprodukte, dieregesondheidsprodukte,
veevoer en brandstof.
Die 59 kleinhandelafsetpunte
onder die Hinterland-sambreel
is teenwoordig in ses provinsies,
naamlik Gauteng, KwaZulu-Natal, Mpumalanga, die NoordKaap, Noordwes en die Vrystaat.
Hinterland het meer as 1 560
bedryfspersoneel en 20 landbou
sakebestuurders en -bemarkers
in diens, asook 56 brandstofafsetpunte. Direkte brandstoflewering op plase word moontlik gemaak deur Hinterland se
netwerk van verskaffers.

BEDRYFSDIENSTE
Boere kan al die bedryfsmiddele
by Hinterland aanskaf, waaronder saad, kunsmis en landbou
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chemikalieë. Boere het ook
toegang tot landboudienste en
-oplossings. Finansieringspakkette met die samewerking van
Hinterland se vennote, Senwes
Credit en Unigro, bied pasgemaakte betaalopsies aan boere.

VEEBOERE
Hinterland se dienste vir veeboere is toegespits op die produkte,
tegniese dienste en opleiding.
Danksy jare lange standvastige
verhoudings met erkende
verskaffers in die veewaardketting kan Hinterland die regte
produk op die regte tyd teen
bekostigbare pryse deur middel
van sy kleinhandelafsetpunte
bied. Hinterland se verhouding
met die grootste verskaffers van
veevoer, dieregesondheidsmiddels en opsies vir weidingsaad
strek in baie gevalle oor etlike
dekades.
Tegniese dienste sluit in kuddebestuursprogramme, soos
gesondheidsprogramme, voervloeibeplannings, die formulering van rantsoene, produksiebegrotings, asook seleksie- en
telingsprogramme.
Hinterland skakel ook by
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Danksy vennootskappe hou
Hinterland voordele vir veral
landelike gemeenskappe
in. Dit is maklik om alles
van tuinbenodigdhede tot
landbou-, jag- en buitelugtoerusting onder een dak te
vind. Groter dorpe en stede
vind ook baat hierby. Dit verg
egter goeie sakevernuf wat
voldoen aan mededingingswette om dié waarde vir
klante te ontsluit.

bestaande studiegroepe en boereverenigings in, wat as platforms dien vir die oordra van die
nuutste neigings in die bedryf.
Voorts maak opleiding en inligtingsdae deel uit van Hinterland
se diens aan veeboere.

BESPROEIING
Hinterland se kundige personeel
help graag om oplossings vir
boere se besproeiingsprobleme
te vind. Dit sluit in algemene
waterdienste soos waterregistrasies, waterverifikasies en waardasies, waterlisensies, aanvraag
vir water, doeltreffendheidstudies, omgewingsimpakstudies
en geohidroliese studies.
Ander dienste sluit in:
■■ Akkurate opmetings deur
gekwalifiseerde opmeters en
besproeiingskundiges.
■■ Besproeiingstelselontwerpe
vir alle gewasse, waaronder
drupbesproeiing, mikrobe-
sproeiingstelsels, spilpunte,
ondergrondse drupstelsels,
asook pypleidings en pompstasies.
■■ Hidro-meganiese stelselontwerpe.
■■ Watergedrewe kragopwekkingsoplossings.
■■ Elektriese kragbehoefte soos
VSD-stelsels (veranderlike
spoeddryf), kVA-behoeftes,
transformators en elektriese
kabelgroottes.
■■ Outomatisering van stelsels.

Hinterland, as ’n gesamentlike onderneming tussen
Senwes en Afgri, is deur die
Medingingskommissie en die
Mededingingstribunaal goedgekeur en die vennootskap is
in 2013 gefinaliseer.
Senwes het ook gesament
like ondernemings met John
Deere Implemente, NWK
(Certisure) en ander maatskappye om die aanbieding
van die Nasie in Gesprekforum moontlik te maak
(sien bl. 14 van hierdie bylae).

■■ Konstruksieontwerpe

vir
pompkamers, gronddamme
(kategorie 0-3), betononttrekkingspunte en vlotte.

STEWIG IN DIE SAAL
Mnr. Daan Bronkhorst, besturende direkteur van Hinterland,
sê die onderneming se grootste
bate is sy personeel, wat daaraan
toegewy is om waarde vir klante
en aandeelhouers toe te voeg.
Hoewel die maatskappyverdienste baie goed lyk, kry Hinterland en sy klante wel met
verskeie probleme in die landbou te doen.
“Baie van ons produsente het
die afgelope drie jaar weens die
droogte nie die gewenste opbrengste behaal nie. Dit plaas
druk op kredietverlening en die
terugbetaling van lenings.”
Met streng bestuur en slim
besluite het Hinterland egter
steeds goeie finansiële resultate
behaal, wat dit moontlik maak
om klante soveel voordele
moontlik te bied.
“Dié goeie resultate is danksy deeglike beplanning en beheer, en verskerpte toesig oor
kontroles en uitgawes. Ons kon
ook goeie momentum bewerkstellig deur verbeterde klanteskakeling. Dit skep ’n gesonde
basis en ons gaan hierop voortbou,” het hy gesê.
NAVRAE: www.hinterland.co.za

Volhoubare oplossings
vir SA se graanboere
Senwes Grainlink is ’n betroubare vennoot op die
graanmark en verseker ’n meer volhoubare toekoms
vir graanprodusente deur sy dienste en infrastruktuur.
Grainlink se goed gekoör
dineerde administratiewe,
logistieke en bedryfswerk
wyse maak maksimum
doeltreffendheid moontlik.
Senwes se 68 silo’s het ’n
gesamentlike opbergingsvermoë van sowat 4,8
miljoen ton beskikbaar.
Onderhoud van en beleggings in dié geriewe vind
deurlopend plaas, soos die
onlangse opgradering van
die Makokskraal-silo (naby
Ventersdorp in Noordwes).

Senwes Grainlink se slimfoontoepassing bied toegang tot relevante graanmarkinligting en finansiële nuus, asook plaaslike en internasionale weer- en reënvalkaarte.

S

enwes Grainlink het
’n gevestigde infrastruktuur in die
somer- sowel as wintergraanverbouingsgebiede. Verskeie dienste word
aan produsente en graanafnemers gelewer, waaronder die
vinnige en doeltreffende inname en versending van graan en
voldoening aan voedselveiligheidstandaarde.
’n Verhoogde aptyt vir hoëwaarskynlikheidverhandeling
(2015 tot 2016) het gelei tot die
ontwikkeling van nuwe opsies
vir die graanwaardeketting.
Basislink, Senwes Grainlink se
aanlyn verhandelingsplatform,
het bykomende funksies vir produsente geskep waarmee hulle
hul graan aan Senwes se graanverkrygers te koop kan bied.
Danksy die Graintech-projek
kan Senwes graan met ’n hoër
as normale voginhoud inneem,
sonder enige bykomende drogingskoste of verhoogde bedryfs-
risiko’s.
Kort hierna is AgriRewards,

Senwes se lojaliteitskema, suksesvol tot voordeel van Senwes
Grainlink se klante ingestel.
Danksy AgriRewards kan Senwes se graanklante ’n bonus met
hul oes verdien. Dié uitgesteldebonusskema bied aan al Senwes
Grainlink se klante die geleent
heid om goeie, uitgestelde bonusse te verdien én die voordeel
daarvan te benut. Só beloon Senwes graag sy lojale klante.

MARKINLIGTING
Senwes Grainlink se slimfoontoepassing is ’n bykomende
platform wat maklike toegang
tot relevante graanmarkinligting bied, waaronder daaglikse
markinligting met betrekking
tot graan en oliesade, finansiële
nuus, en plaaslike en internasionale weer- en reënvalkaarte.
Regstreekse JSE- (Safex-) pryse
vir witmielies, geelmielies, VSA
Corn, sonneblom, sojaboon, koring en sorghum met eenvoudige, dog sinvolle prysgrafieke
word gratis beskikbaar gestel.
Internasionale indekspryse

vir mielies, koring en soja, asook
die mees relevante wisselkoerssyfers, stel gebruikers in staat
om die verandering in hierdie
waardes sedert die vorige marksluiting te beoordeel.
Mnr. Frans Dreyer, die bestuurder van Senwes Graan
makelaars, het op die bekendstelling van die toepassing gesê
dit plaas markinligting in die
palm van die gebruiker se hand.
“Die gebruiker hoef nie meer
bekommerd te wees oor ’n pryssyfer wat met 15 minute vertraag
is nie omdat die toepassing intydse, regstreekse pryse deurgee.
Dit stuur kennisgewings deur
middel van die toepassing om
die gebruiker op die hoogte van
sake te hou.”

GRAANBEMARKING
Een van die Senwes Grainlink
se afdelings, Graanbemarking,
is produsente se regterhand wat
die bemarking van graan betref.
Hiermee word selfs nog meer
waarde toegevoeg deur byvoorbeeld die aanbieding en deurlo17 Mei 2019
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Grainlink se span is innoverend en sien kans om enige
probleem op te los.
Senwes Grainlink het
twee jaar gelede sy tweede
grootste someroes sedert
sy ontstaan ingeneem.
Die opbrengs per hektaar
vir mielies was gemiddeld
6,39 t/ha. Die silo-inname
was 3 396 258 ton, ver
geleke met 3 625 045 ton
in 1981-’82.
In dieselfde jaar het
Tradevantage sy leweringskontrak met Meadow
Feeds, Astral Foods se
veevoerafdeling, hernu.
Dié kontrak is die eerste
keer in 2016 op 18 Mei op
Nampo gesluit en is die
enkele grootste verskaffingskontrak van mielies.

pende bedryf van doeltreffende
bemarkingstrategieë.
Verskeie fisieke en voorseisoen-graankontrakte is beskikbaar wat spesifiek ontwerp
is om produsente se kontantvloeibehoeftes, asook seisoenale
veranderinge in ag te neem.
As gevestigde markleier op dié
gebied is dit Graanbemarking
se voorneme om deurlopend te
verbeter. Wees ook op die uitkyk na bykomende funksies en
kontrakmoontlikhede wat binnekort bekend gestel gaan word.
Graanbemarking bied die volgende opsies aan graanprodusente wat die aankoop van hul
graan betref (voorbeelde is uit
14 verskillende fisieke en voorseisoenkontrakopsies/keuses):
■■ Minimumprystransaksies.
■■ Minimum-/maksimumprystransaksies.
■■ Voorskotbetaling-transaksies.
■■ Geweegde gemiddelde minimumprystransaksies.
■■ Geweegde gemiddelde prystransaksies.
■■ Plaaslaai-transaksies.
■■ Basisprystransaksies.
■■ Uitgestelde prystransaksies.
■■ Put-transaksies.
■■ Call-transaksies.
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Toekomsfokusdag
inspireer wyd en syd
Senwes wil ’n gunstige bydrae tot die ontwikkeling van
jong landbouers lewer deur hulle met inligting en kennis te
bemagtig. Die Toekomsfokusdae skep só ’n geleentheid.

Massey-universiteit in NieuSeeland, wêreldbekende spreker
oor landbouverbeteringstegnieke en optimale boerderyprak
tyke, was die hoofspreker. Hy
het die groep jong boere uit die
Vrystaat en Noordwes aangemoedig om vertroud te raak met
wie die eindverbruikers van hul
produkte is en wat presies daardie verbruikers se behoeftes is.
Gow het gesê jong boere moet
na nuwe sakemodelle soek pleks
van om net sakeplanne uit te
voer. Met verwysing na internasionale suksesstories oor
kommoditeite, soos koffiebone,
melk, Merinoskape en kiwivrugte, wat tot verbruikersgefokusde ondernemings omvorm is,
reken hy van dié modelle kan
gebruik word om plaaslike boere
se denkwyse te verander. Dit
sal hulle help om internasionale
markte te betree.

MAAK ’N VERSKIL
Van Suid-Afrika se voorste jongboere neem jaarliks deel aan die Senwes-Toekomsfokusdag. Van links is
mnre. Waldo van Niekerk, Boet Wilken, Nelius Ferreira, Gideon van Zyl, Edric Badenhorst en JP van den
Berg. FOTO: SENWES

S

enwes se Toekomsfokusdae het in 2003
begin deur klem te
lê op die jeug, maar
sedertdien het dit ontwikkel tot inklusiewe gebeurtenisse om ’n uiteenlopende
groep boere te inspireer.
Mnr. Deon Bergh, oudvoorsitter van die Agri Noordwes se
jongboerkomitee, het in 2006
gesê die Jongboervereniging het
ten doel om jonger boere betrokke te kry by die georganiseerde
landbou sodat hulle sonder huiwering hul insette kan lewer.
Senwes se Jongboer-Toekoms
fokusdag was deel van dié plan.
“Jong boere in Suid-Afrika
boer meestal saam met hul pa’s
en is gevolglik nie so betrokke
by die georganiseerde landbou
nie. Hulle word dus nie werklik
raakgesien nie en hul voorstelle
word nie behoorlik aangehoor
nie. Ons moet na ’n plek beweeg
waar jong boere se stemme ook
gehoor word. Hul idees is dikwels kreatief en hul denkwyse
insiggewend,” het hy gesê.
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Die Jongboer-Toekomsfokusdag was aanvanklik dus daarop toegespits om ’n platform te
skep vir jong boere waarop hulle
idees kan uitruil en inligting bekom wat hulle in hul boerdery
kan help.
Die doel was om landbou-inligting oor te dra oor relevante
sake wat jong boere se lewens
en boerderypraktyke beïnvloed.
Hierdie jaarlikse geleentheid
was baie suksesvol. Dit het aan
die boer die geleentheid gebied
om terug te staan en perspektief
te kry op sy situasie en strategiese oplossings vir sy boerdery
te vind. Die volgende temas is
al bespreek:
■■ Die huidige en toekomstige
politieke scenario’s in SuidAfrika.
■■ Oorlewing in die moeilike tye
waarin boere hulle bevind.
■■ Die belangrikheid van die
georganiseerde landbou.
■■ Neigings wat in die toekoms
’n regstreekse invloed op
jong boere gaan hê, soos die
groeigeleenthede in Afrika,
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Oos-Europa, Brasilië, Argentinië en Maleisië.
■■ Hoe boere op hul instinkte
moet vertrou.
■■ Volhoubare graanproduksie.
■■ Tegnologie wat boere in die
toekoms kan verwag.
■■ Hoe boere sal moet saamstaan in die onseker en moeilike tye waarin hulle leef.

KOPSKUIF NODIG
Die Toekomsfokusdae het ál ge
wilder geraak, en in 2012 het
300 jong boere die dag bygewoon. Dié getal groei steeds.
In 2014 het die klem nie net op
die doeltreffende produksie van
’n kommoditeit geval nie. Daar
is ook gepraat oor die kopskuif
wat nodig is om verskillende maniere te ondersoek om waarde
te skep en sakemodelle te ontwikkel om ’n produk aan te bied
wat aanloklik en bruikbaar vir
eindverbruikers is.
Praktiese demonstrasies is
ook ’n hoogtepunt op Senwes
se Toekomsfokusdae.
Prof. Hamish Gow van die

Jong landbouers wat die vyftiende Senwes-Toekomsfokusdag in
2018 bygewoon het, het met inligting weggestap waarmee hulle
die toekoms kan betree en verandering teweeg kan bring, het
mnr. Boet Wilken, voorsitter van
Vrystaat Landbou se jongboerkomitee, gesê.
Wilken het gesê dit is belangrik
vir veral jong landbouers om ’n
verskil in hul gemeenskappe te
maak omdat dié gemeenskappe
die jong boere in die toekoms
sal bystaan.
“Die mense wat by die Toekomsdag was, gaan vorentoe ’n
groot verskil maak. Dit is wat jy
wil hê. Jy wil mense gunstig inspireer sodat hulle kan teruggaan
huis toe en hul familie, ouers
én plaaswerkers inspireer.”
Die tema van 2018 se Toekomsdag was “Die belangrikheid van persoonlike ontwikkeling in die landbou”.
Wilken het gesê meer as net
nuwe neigings en tegnologie in
landbou is bespreek.
“Dit gaan daaroor om nie net
in jou boerdery te belê nie, maar
ook in jouself.
“Jy moet jouself verbeter en
verryk, en ook ander mense verryk en gunstig beïnvloed.”

Senwes-leiers
verskuif grense
Deurlopende opleiding, ontwikkeling en
’n verfrissende benadering tot vernuwing
gee stukrag aan Senwes se topbestuur,
en dus aan die hele maatskappy.

A

lle belangegroepe
wat met ’n gehalteonderneming in aanraking kom, vind
baat daarby. Die
verantwoordelikheid
strek
egter wyer as bloot die groei
van waarde en die uitkeer van
dividende aan aandeelhouers,
sê mnr. Theo Vorster, uitvoerende hoof van Galileo Capital,
oor Senwes en sy leierskorps.
Hoekom doen Senwes ná 110
jaar steeds sake, ’n mylpaal wat
min maatskappye haal?
“Senwes besef wat sy kern
besigheid is en lê dáárop klem.
Dit bly toegespits op die waardeketting wat rondom graan en die
groter graanekonomie wentel.”
Vorster sê Senwes belê ook
oordeelkundig in vennootskappe met die beste beskikbare kundigheid, soos in sy logistieke besigheid of spesialis-meganisasie.
“Senwes het sekerlik een van
die beste bestuurspanne met
mnre. Francois Strydom (uitvoerende hoof), Corné Kruger
(hoof- finansiële beampte) en
Danie Minnaar (voorsitter). Dié
driemanskap – eintlik die hele
bestuur – toon sterk leierseien
skappe en het al die nodige bestuursvaardighede.
“Die bestuur praat gereeld
oor die waardeketting, die nodige aanpassing by verandering
en om self die waardeketting te
ontwrig. Met dié benadering bly
die leierskorps aan die voorpunt
en behaal goeie risikobestuur
binne en buite die maatskappy.
Senwes kyk oordeelkundig na
sy balansstaat, asook die boer se
belange om ’n wen-wensituasie
te verseker.”

BELÊ IN MENSE
Vorster sê Senwes bly ’n tree
voor talle ander maatskappye
omdat in sy topbestuur se deurlopende opleiding en ontwikkeling belê word.
“Die leierskorps woon dikwels kursusse by sakeskole en
seminare hier en oorsee by om op
die hoogste vlak op die wêreldmark te kan meeding. Die senior
bestuur moet mededingend bly
wat aspekte soos besluitneming
en bestuursnavorsing betref.
“Net soos boere op ’n wêreldplatform meeding met pryse wat
in Chicago vasgestel word, moet
senior bestuurders kan bybly en
meeding met ander ondernemings – en hulle kry dit reg.”

VERNUWING
“Die landboubedryf is wisselvallig. Jy moet jou besigheid
rondom goeie én slegte tye kan
bou. Jy kan nie ’n boot bou en
hoop daar gaan nooit ’n storm
wees nie. Senwes is robuus in ’n
riskante sektor.”
Ná die oorskakeling van ’n
koöperasie het Senwes homself
begin losmaak van die geografiese bande wat infrastruktuur soos
graansilo’s kan skep. Deesdae
doen Senwes landwyd sake op
verskillende vlakke.
“Vernuwing in die maatskappy sluit byvoorbeeld Senwes se
robuuste kredietproses in, waar
die beleid op produktiewe waarde toegespits is.

POLITIEK EN BELEID
“Senwes se grootste klem moet
op die volume en waarde van die
geproduseerde graanoes wees,
en tegelyk om ’n gesonde balans-

Mnr. Theo Vorster

NASIEBOU

Senwes is die afgelope sewe
jaar die dryfkrag agter die
Nasie in Gesprek-reeks op
Nampo op Bothaville. Dit
skep ’n platform vir belanghebbendes uit verskillende
segmente van die Suid-Afrikaanse samelewing.
“Soos Francois Strydom
gereeld opmerk: ‘Nasie in
Gesprek gaan oor dialoog en
gesprekke tussen verskillende belangegroepe in die
soeke na oplossings en geleenthede,’” sê Theo Vorster,
’n aanbieder van Nasie in
Gesprek.
“Op die Nasie in Gesprekplatforms word nie net

staat te handhaaf,” sê Vorster.
Hy waarsku dit sal rampspoedig vir die ekonomie wees as die
regering die eiendomsvraagstuk
verkeerd benader.
“Solank dit ’n rasionele proses is, is grondhervorming as
sodanig nie vir Senwes of die
landbousektor ’n bedreiging
nie. Dit kan wel lelik skeefloop
as voedselproduksie benadeel
word. Dít is die hoofrisiko.”
Indien Senwes nie ’n groot
genoeg volume graan in sy silo’s
kry nie, sal sy graanprodusente
ook finansieel swaarkry. Dit het
’n sekondêre impak op die waardeketting, want boere bestee dan
minder aan insette soos kunsmis en trekkers. Dit plaas die
maatskappy verder onder druk.
17 Mei 2019
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die landbou se probleme
bespreek nie, maar ook die
geleenthede. Omdat die
landbou so ’n gespesialiseerde bedryf geword het, verval
boere maklik in die gewoonte
om ingewikkelde sake binne
hul eie dampkring te bespreek en nie ook met die
58 miljoen verbruikers nie.”
Nadat Nasie in Gesprek
gevestig geraak het, is nog
borge betrek. Opnames en
regstreekse uitsendings is
ook op Nampo op verskillende internetplatforms te sien.
Die gesprekke op Nampo
vorm die grondslag van die
Nasie in Gesprek-TV-reeks
op kykNET.

“Indien so ’n situasie ontstaan
weens ’n grondhervormings
beleid wat swak uitgevoer word,
is dit vir niemand goed nie.”
As die graansilo’s egter vol bly
en daar toenemend meer medium- en groot swart kommersiële boere tot die waardeketting
toetree, sal die uitwerking guns
tig vir die groter gemeenskap en
die land se toekoms wees.
“Senwes het een van die
beste bestuurspanne in die SuidAfrikaanse korporatiewe kon
teks. Die bestuur besef die voedselwaardeketting van die toekoms gaan anders lyk as vandag.
Die maatskappy neem rasionele
besluite volgens gesonde, toekomsgerigte sakebeginsels,” sê
Vorster.
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‘Ons kan Suid-Afrika laat werk’
Senwes het nie net talle struikelblokke oorleef nie, maar die maatskappy floreer steeds
ná 110 jaar. Die uitvoerende hoof en voorsitter praat oor ’n paar doelwitte waarmee
die maatskappy slaggate wil vermy om op dieselfde suksesvolle trajek voort te gaan.

D

anksy Senwes se
aanpasbaarheid het
dié landboumaat
skappy homself oor
die jare heen bewys.
Mnr. Francois Strydom, uit
voerende hoof van die Sen
wes-groep, sê die maatskappy
is hoopvol en opgewonde oor
die potensiaal van Senwes
se mense, asook die gemeen
skappe en klante met wie hy
sake doen.
“Die balansstaat is belangrik,
maar dit is nie wat my motiveer
nie. Ek kan nie aan ’n beter plek
in die voedselwaardeketting as
Senwes dink om by te werk
nie. Hier is welwillendheid. Gemeenskappe vir ons baie be
langrik, nie nét die winsmarges
of aandelepryse nie.
“Ons leer elke dag lesse by
gewone mense wat ongewone
dinge doen, en dit is wat Senwes
op ’n menslike vlak wil regkry:
Om te inspireer!”
Strydom is opgewonde oor
nuwe tegnologie en hoe dit die
landboubedryf en boere in die
toekoms kan bevoordeel deur
die toepassing van presisie
boerdery.
“Die landbou is sexy, al dink
baie mense nie so nie. Terwyl
gewone mense nou eers hier en
daar selfstuurtegnologie in voer
tuie begin aanvaar, gebruik die
landbou al lankal selfstuur- en
GPS-tegnologie.”
Strydom sê egter die volgen
de groot veranderinge in die
landbou gaan nie om slimmer
masjiene, hommeltuie en reke
naartegnologie wentel nie, maar
om die biologie wat dié tegnolo
gie moet help bestuur.
“Die volgende revolusie gaan
nie ’n nywerheidsrevolusie wees
nie, maar ’n biologiese revolusie.
Die mikrobes in die grond gaan
die helde in ons toekomstige
landbouverhaal wees.”
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Mnr. Francois Strydom praat oor grondhervorming en die toekoms van die Suid-Afrikaanse landboubedryf
op Landbouweekblad se grondberaad wat verlede jaar op Bela-Bela in Limpopo gehou is.

GELEENTHEDE
Mnr. Danie Minnaar, voorsitter
van Senwes, meen vroegtydige
optrede én ’n konserwatiewe
benadering in ’n onderneming
is die regte medisyne binne die
landboukonteks.
“Moeilike tye bied geleent
hede, maar dan moet jy daarop
voorbereid wees om die geleent
hede aan te gryp sonder om roe
keloos op te tree. Vir ons klante
is markinstrumente beskikbaar
wat hulle kan inspan om risiko
te bestuur. Innovasie uit die Sen
wes-stal bied verskeie voordele
vir boere waarmee hulle strui
kelblokke beter kan bestuur.”
Minnaar sê boere moet deel
neem aan politieke gesprekke,
veral dié oor eiendomsreg. “Ons
is deel van die politieke gesprek.
Ons wil die boer se omgewing
ten goede beïnvloed sodat hy
winsgewend kan produseer.”

PASOP VIR
VERSOEKINGS
Strydom raak meer filosofies oor
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taai tye in die landbousektor.
“Ons wil in ’n posisie wees om
mense te help wat moeilike tye
dalk nie suksesvol kan oorbrug
nie. Om só lank vas te byt totdat
ál jou waarde later wegkalwe, is
nie die beste opsie nie. Dit klink
dalk vreemd, maar jy kan ook
met sukses misluk.”
Hy sê dit is nie ’n teken van
mislukking as ’n boer ’n ruk lank
sy drome opsy sit om eers uit ’n
blote oorlewingsituasie te kom
en dan weer te probeer floreer
nie. Dit getuig eerder van aan
passing. Senwes is immers self
al deur sulke tye.
“Internasionale navorsing
deur Harvard sê 98% van alle
probeerslae is onsuksesvol.
Daarom moet jy die stamina hê
om by daardie 2% suksesvol
le probeerslae uit te kom. Die
truuk is om aan te hou probeer,
want jy weet nooit wanneer suk
ses om die draai lê nie.
“ ’n Goeie strategie is om te
leer hoe om ‘nee’ te sê vóór jy
kan weet waarvoor om ‘ja’ te sê.”

Senwes handhaaf ’n konser
watiewe uitkyk deur gedissipli
neerde, analitiese denke.
“Dit beteken nie jy is bang vir
nuwe dinge nie, maar eerder dat
jy op goeie besluite toegespits is.
By Senwes werk ons met aan
deelhouers se beleggings, met
personeel se werksekerheid en
inkomste, en ook met ons klante
vir wie ons waarde vir hul geld
wil bied. Riskante besluitneming
is dus nie ’n verantwoordelike
roete nie, en dit is belangrik om
die verskil te ken tussen ’n ge
leentheid en versoeking.
“My doelwit is om die lewens
te verander van die mense by
Senwes en die mense met wie
ons sake doen, en om die groter
landboubedryf gunstig te beïn
vloed. Ons maatskappy se eerste
strewe is om ’n verskil te maak
in Suid-Afrika. Ons sal deur mid
del van ons verskillende projek
te en alledaagse besigheid aan
hou probeer om dit reg te kry.
Sáám kan ons Suid-Afrika laat
werk,” sê Strydom.

Breek steeds nuwe grond
Met 110 jaar se agri-ondervinding bied Senwes Credit ‘n reeks finansiële
oplossings vir kliënte. Met ‘n trotse nalatenskap van standvastigheid, betroubaarheid en innovering, ontwerp ons die beste oplossings vir kliënte.
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Breek steeds nuwe grond
Senwes Equipment se ervaring in landbou strek oor 110 jaar. As
eksklusiewe handelaar van John Deere en alternatiewe toerusting,
verseker ons jou toegang tot die nuutste ontwikkelings.

equipment

Agrirewards
SENWES EQUIPMENT_VB-AD.indd 1

2019/02/01 10:58

