Universiteit Stellenbosch se Konvokasiejaarvergadering
Woensdag, 9 Desember 2020 om 18:00 (SAST)
1. Verwelkoming
Dr Leslie van Rooi, waarnemende President van die Konvokasie, begin die verrigtinge. Daar is slegs 129
persone in die vergadering. Daar moet binne 30 minute ‘n kworum van 250 Konvokasielede bereik word
ten einde ŉ behoorlike vergadering te hou. Terwyl die lede steeds inskakel heet die waarnemende
president die lede welkom by die eerste aanlynvergadering van die Konvokasie.
Weens die pandemie was slegs 'n aanlynvergadering moontlik. 760 lede van die Konvokasie vanuit 26
lande het geantwoord om by die vergadering aan te sluit. Die vergadering sal in beide Afrikaans en Engels
gehou word en 'n opname van die vergadering sal na afloop van die vergadering aan die lede beskikbaar
gestel word.
In die toekoms sal ons, soos vervat in die Statuut, hibride-vergaderings aanbied wat lede van regoor die
wêreld die geleentheid sal gee om in te skakel en deel te neem aan die Konvokasievergadering.
2. Agenda en kennisgewing
’n Kennisgewing van die vergadering, met die agenda, is op 12 November 2020 aan lede gestuur.
3. Sprekers wat die vergadering sal toespreek
a. Prof Wim de Villiers, Rektor en Visekanselier
b. Nuutverkose Kanselier, Regter Edwin Cameron
c. Konvokasiebeloning vir Uitsonderlike Gemeenskapsdiens (Me Esterbeth Singels sal die
toekenning oorhandig)
4. Konvokasietoekenning vir Uitsonderlike Gemeenskapsdiens
Hierdie toekenning word jaarliks toegeken aan ‘n Konvokasielid wat ‘n daadwerklike positiewe impak in die
gemeenskap maak. Hierdie jaar ken Me Esterbeth Singels die toekenning toe aan Jeanerette Momberg vir
haar werk en verskeie inisiatiewe in die groter Stellenbosch omgewing.
5. Verslag deur Prof De Villiers
Aangesien die Konvokasie in die Statuut getaak word om die welsyn van die US te bevorder, gee Prof De
Viliers ‘n oorsig oor hoe dit met die Universiteit gaan en deel die Universiteit se suksesse. Die US het ŉ
besondere suksesvolle jaar agter die rug ten spyte van talle uitdagings.
6. Kworum
30 minute na die vergadering is daar steeds nie 'n kworum nie. Ingevolge paragraaf 50(8)1 van die US
Statuut en die mandaat van die Konvokasie paragraaf 5.6 (a)2 stel die Voorsitter die vergadering vir 5
minute uit en verklaar die vergadering kworaat en behoorlik saamgestel. Die lede teenwoordig vorm die
kworum.
7. Vorige notule
Geen notule is van die vorige Sekretaris, wat intussen bedank het, ontvang nie.
8. Oorsig van die jaar deur die Voorsitter
Deel ‘n oorsig van die jaar oor alumni-geleenthede, die impak van die alumni, die Konvokasie-dokumente,
die Universiteit en die rol van die alumni. Bedank die Universiteit se Afdeling Ontwikkeling en
Alumnibetrekkinge vir al die geleenthede wat gebied is en vir die reëlings in die verband.

9. Boodskap van die Kanselier as Hoofspreker
COVID-19 het baie uitdagings gebied en 'n ernstige impak op verskeie lewens gehad. Die Universiteit
Stellenbosch word gelukgewens vir sy reaksie op die pandemie en vir die oorkoming van die uitdagings om
voort te gaan met leer en onderrig en navorsing onder moeilike omstandighede. Inklusiwiteit is uiters
belangrik en moet beoefen word. Die Konvokasie moet die Universiteit waardeer.
10. Verkiesingsuitslae
Ingevolge Hoofstuk 4 van die US Statuut soos gepubliseer in die Staatskoerant is die doel van die
Konvokasie om die welsyn van die Universiteit te bevorder deur 'n wedersyds voordelige verhouding tussen
die Universiteit en die lede van die Konvokasie te handhaaf, en kan die Raad adviseer, en die Senaat waar
van toepassing, in hierdie opsig. Die Dagbestuur van die Konvokasie staan die Konvokasie by om hierdie
doelwit en uitvoering van sy funksies te bereik.
Tydens die aanlynverkiesing is ŉ totaal van 9 877 stemme uitgebring vir die drie vakante posisies. Die
Registrateur bedank alle lede wat deel geneem het aan die verkiesing.
Totale aantal stemme ontvang:
3 380 vir President
3 397 vir Sekretaris
3 100 vir 'n bykomende lid
Die President van die Konvokasie is Adv Jan C Heunis met 1 900 stemme. Die Sekretaris is Frederik R van
Dyk met 1 444 stemme en die addisionele lid is Merlyn van der Rheede met 1 211 stemme.
Die Registrateur bevestig die US Konvokasie se volle Uitvoerende Komitee as volg:
Adv Jan C Heunis (President)
Dr Leslie van Rooi (Vise-President)
Mnr Frederick R van Dyk (Sekretaris)
Esterbeth Singels en Merlyn van der Rheede (Ander lede)
11. Afsluiting
Dr Van Rooi bedank almal vir hul bywoning. Die vergadering word afgesluit met ‘n uitvoering van die US Koor.
Video-opname van die vergadering

