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HERMANUS PUBLIC PROTECTION 
 

(ŉ Gemeenskapsgebaseerde maatskappy, sonder winsbejag, reg. no. 1999/015007/08) 
 

Voorsittersverslag 

Geagte Lede 

Ek lê graag my verslag voor vir die jaar wat op 31 Augustus 2018 geëindig het. Die verslag is ook in 
Engels beskikbaar op Hermanus Public Protection se webtuiste, www.hppsecurtiy.co.za, in aanloop 
tot die algemene jaarvergadering. 

Oorsig 

Hierdie verslagjaar is die sestiende jaar van bedrywighede vir HPP en ek rapporteer graag dat dit ŉ 
jaar van menigte uitdagings was, maar ook ŉ jaar waar HPP voortgegaan het om waardevolle 
bydraes te lewer tot publieke veiligheid binne die stadsverbeteringsdistrik (SVD). Daar was vroeë 
terugslae met die aanvalle op die Kuspaadjie en dit is deur Zwelihle se protesaksie vir behuising en 
dienslewering later in die jaar opgevolg. Dit het ons werksaamhede vir die res van die jaar beïnvloed 
en laat vorm aanneem. Ek sal later in die verslag verder hieroor uitbrei. 

Die geslotekringtelevisie (GKTV)-stelsel het weereens meeste van ons tyd en energie in beslag 
geneem, maar die fundamentele besluit om sonkrag slegs te gebruik in areas waar daar nie toegang 
tot munisipale krag is nie, het onmiddellike resultate gelewer. Dit het gesorg vir ŉ merkwaardige 
verbetering in die doeltreffendheid van die stelsel. Die GKTV-stelsel speel toenemend ŉ groot rol in 
die bevordering van publieke veiligheid binne die SVD en ek voorsien dat die stelsel oor die medium 
termyn aansienlik uitgebrei sal word. 

Die gesamentlike onderneming tussen Overstrand Munisipaliteit en HPP, met betrekking tot die 
vestiging van die GKTV-stelsel, het ŉ belangrike rol gespeel om die burgerlike ongehoorsaamheid en 
oproer wat deel gevorm het van die Zwelihle behuisings- en diensleweringsprotesaksies wat in 
Maart 2018 begin het en in Julie 2018 op sy ergste was, in toom te hou. Die Overberg SAPD-
bevelvoerder, Brigadier Heilbron, het sy gesamentlike operasiesentrum in HPP se GKTV-
beheerkamer kom vestig om die verskillende aktiwiteite van die SAPD en Overstrand se 
Wetstoepassingsdienste van daar af te koördineer. Die GKTV-beheerkamer gaan noemenswaardig 
vergroot word in die jaar wat kom en sal van nou af gebruik word as die gesamentlike operasionele 
sentrum om die verskillende rolspelers te koördineer om natuurrampe en krisis situasies in die 
Overstrand te beheer. 

Die samesmelting van ADT en die Fidelity-sekuriteitsgroep in 2017 het bygedra tot ŉ paar 
onbeplande komplikasies in die daaglikse bedrywighede van ons besigheid, veral met betrekking tot 
ons administrasiestelsel. Die SAP-rekenaarstelsel wat deur Fidelity ADT-sekuritietsgroep 
geïmplimenteer is, het vir menigte groeipyne gesorg rakend salarisadministrasie. Dit het ŉ wegbly-
aksie van werknemers tot gevolg gehad. Die stelsel is nou herstel en werk nou weer reg. 

http://www.hppsecurtiy.co.za/
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HPP se mandaat van ondersteuning en fasilitering van “Publieke veiligheid in Publieke Plekke” bly 
onveranderd en ons kern aktiwiteite is steeds sekuriteitspatrollies, ons GKTV-stelsel en 
rommelbeheer. Ons bly trotse ondersteuners van ons plaaslike ekonomie waar ons meer as 90 
direkte werksgeleenthede geskep het. Ons maak ook gebruik van plaaslike verskaffers waar dit 
prakties die beste opsie is. Ons finansies is gesond en ŉ gedetailleerde verslag oor ons 
kernaktiwiteite volg. 

Bedryf 

1. Sekuriteitspatrollies 

Ons is steeds van mening dat sekuriteitspatrollies ŉ uiters doeltreffende afskrikmiddel, asook 
misdaadvoorkomend is. Dié aspek van ons bedrywighede is uitgekontrakteer aan Fidelity ADT 
Hermanus, onder die bekwame leierskap van Areawagbestuurder, Jason Botes. 

Dekking van die area word verkry deur middel van patrolliebeamptes te voet, op fietse en 
toegewysde patrollievoertuie. Voetpatrolliebeamptes word hoofsaaklik in die sentrale sakegebied 
(SSG) en op die Kuspaadjie gebruik wat van die Nuwe Hawe tot by Grottostrand strek, asook 
fietspatrollies in die residensiële gebiede en in die Swardamweg industriële gebied. Voorafbepaalde 
roetes word aan alle patrolliebeamptes toegeken en word vanaf die beheersentrum deur middel van 
ŉ GPS-nasporingstelsel gemonitor. Die daaglikse arbeidskomponent van 27 personeellede word as 
volg in hul posisies per skof verdeel: 16 voetpatrolliebeamptes, sewe fietspatrolliebeamptes, twee 
GPS-beheerders en twee toesighouers. 

Tydens hierdie verslagjaar het die eerste van ses aanvalle op Hermanus se Kuspaadjie op die  
20ste November 2017 plaasgevind. In die periode van 20 tot 26 November het vier aanvalle 
plaasgevind met dieselfde modus operandi. ŉ Middeljarige paartjie sal hulself voordoen as toeriste 
op die Kuspaadjie. ŉ Teiken sal geïdentifiseer word, gewoonlik bejaarde oorsese toeriste wat op ŉ 
afgeleë bankie sit, die middeljarige paartjie sal hulle nader en in meeste gevalle is ŉ vuurwapen op 
die slagoffers gerig, is hulle beroof en die aanvallers het gevlug. Ons is van mening dat die aanvallers 
wat betrokke was in die vier voorvalle van die Nuwe Hawe tot Roman Rock, dieselfde mense was. 

Verder was daar nog twee aanvalle wat ons glo geleentheidsaanvalle was. Die eerste was op 29 
November 2017 by die Marine se getypoel. ŉ Bejaarde oorsese paartjie is van hulle waardevolle 
besittings beroof deur twee jong mans. Met die laaste aanval by Mosselrivier se parkeerarea was die 
teiken weereens ŉ oorsese paartjie wat van hulle waardevolle besittings beroof is. Hierdie aanval 
het in die tweede week van Januarie 2018 plaasgevind en is uitgevoer deur ŉ groep jong mans wat 
uit ŉ geparkeerde voertuig geklim en die paartjie oorval het. 

In reaksie op die November-aanvalle het die direkteure van HPP ŉ noodvergadering belê en is ŉ plan 
van aksie aan die AJV in Desember 2017 voorgelê. Die onderstaande punte was die primêre fokus 
areas en uitkomste van die vergadering en is geïmplementeer om die probleem aan te spreek. 

• Piek seisoenplan. Verlengde werksure vir die patrolliebeamptes is ingestel tydens die piek 
vakansieseisoen en bekende misdaad “hot spots” langs die Kuspaadjie het addisionele 
patrolliebeamptes bygekry. 

• Kommunikasie. ŉ Pamflet met informasie aan toeriste, rakende veiligheid, is ontwerp, laat 
druk en versprei deur die patrolliebeamptes langs die Kuspaadjie gedurende die vakansie 
periode. Hermanus se Toeriste Vereniging is aangemoedig om persoonlike sekuriteit en 
veiligheid bewusmaking aan hulle lede op ŉ meer gereelde basis te kommunikeer. 

• Personeel vakatures. Die Salarispakette is hersien en verbeter deur ŉ vergoeding vir 
ontbering aan alle patrolliebeamptes te gee om hulle te vergoed en te onderskei van hulle 
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kollegas wat in die kantoor werk. Ons glo dat die hersiende pakkette ŉ positiewe impak 
gehad het op die werwing van ŉ beter gehalte werknemer en ook om hulle langer in diens te 
hou. 

• Afwesig sonder verlof. Afwesigheid sonder verlof van werknemers was onaanvaarbaar hoog 
en 'n bywoningsbonusstelsel is ingestel om hierdie probleem aan te spreek. Werknemers 
wat 'n skoon bywoningsrekord vir die maand het, ontvang 'n bywoningsbonus. 

• Toesighouers. Addisionele toesighoudende posisies is in die organisasiestruktuur geskep, 
veral ten opsigte van die Kuspaadjie-patrollies. Die teenwoordigheid van toesighouers sal nie 
net sekuriteitsaktiwiteite verbeter nie, maar dit sal ook indiensopleidingsgeleenthede skep. 

• Opleiding. Daar het gedurende die jaar toenemende opleidingsaktiwiteite in munisipale 
verordeninge en algemene sekuriteit plaasgevind. Daar word geglo dat hierdie aktiwiteite sal 
bydra tot verbeterde doeltreffendheid in die veld, asook om terselfdertyd 'n motiverende 
impak op die werknemers te hê. 

Die aanvalle en rooftogte op die Kuspaadjie het na Januarie 2018 tot ŉ einde gekom. Gelukkig is die 
slagoffers van die aanvalle nie ernstig beseer of aangerand nie. Die Kuspaadjie bly een van ons hoof 
prioriteitsareas en om veiligheid te verbeter, asook om die reaksie tyd te verkort vanaf die 
aanmelding van ŉ voorval totdat hulp arriveer, sal ons ŉ nommerstelsel bekendstel en ŉ 
inligtingsplaatjie op elke bankie aanbring. Die plaatjie sal die banknommer en 
noodkontakbesonderhede op hê. Die uitbreiding van die GKTV-stelsel sluit ook in dat daar ses ekstra 
kameras op die Kuspaadjie aangebring gaan word.  

Gemotoriseerde patrollies, wat in die vorige verslagjaar bekendgestel is in Voëlklip, is voortgesit en 
ook uitgebrei om die hele SSG te dek. Hierdie voertuig patrolleer die areas 24/7 en help ook deur te 
reageer op of te assisteer by insidente wat deur die patrolliebeamptes gerapporteer word. 'n 
Deurlopende probleem wat deur ons patrollievoertuie gerapporteer word, bly steeds 'n algemene 
gebrek aan bewustheid en veiligheid deur die inwoners. Die patrolliebeamptes maak inwoners op ŉ 
gereelde basis wakker omdat hulle motors buite staan met oop vensters, nie gesluit is nie, vir oop 
motorhuisdeure, oop vensters en inwoners wat selfs vergeet om die voordeur toe te trek. Meeste 
kere is die inwoners dankbaar vir die hulp. 

Ek het daarop gewys dat sluipslapery en rondlopers verlede jaar aan die toeneem was en dit is 
bemoedigend om te rapporteer dat goeie vordering hier gemaak is. Die totale aantal voorvalle het 
met 19% verminder vanaf verlede jaar se 493 voorvalle. Dit bly 'n baie moeilike saak vir 
wetstoepassingsbeamptes om te beheer en daar moet vermelding gemaak word van hulle pogings in 
die verband. ŉ Verdere probleem wat onlangs aan die lig gekom het, is die aantal mense wat in hul 
motorvoertuie woon en slaap. Hulle sal oor die algemeen afgeleë en donker plekke kies, vir 
verstaanbare redes, en dan kwesbaar raak vir aanvalle. Daar is verordeninge ingestel wat hierdie tipe 
aktiwiteite verbied, maar weereens is dit moeilik om dit af te dwing. Ons moedig hierdie mense aan 
om in goed beligte gebiede te parkeer waar die GKTV-stelsel hulle dek, vir hul persoonlike veiligheid. 

Behalwe vir die daaglikse WhatsApp-kommunikasie van personeelontplooiingetalle, het ons 
algemene bestuurder, Hennie Niemand en Callie Westraat, die direkteur verantwoordelik vir die 
toesig van die Sekuriteitspatrollies en die GKTV-stelsel, maandeliks ŉ formele vergadering met 
Fedility ADT se bestuurspan om hulle vordering teen alle ooreengekome prestasie-aanwysers te 
beoordeel. Ons glo dat Fidelity ADT uitstekende diens gelewer het tydens die verslagjaar. 
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2. GKTV-stelsel 

HPP se GKTV-stelsel, in gesamentlike onderneming met die Overstrand Munisipaliteit, het die 
tweede jaar in gebruik voltooi en bly groei in belangrikheid. Alhoewel ons tydens die 
implementerings- en vestigingsfase 'n aantal probleme ondervind het, glo ek dat ons op die regte 
pad is en dat die doeltreffendheid van die stelsel voortaan sal verbeter. 

Een van die grootste probleme wat oorkom en opgelos moes word voor ons die dekking kon uitbrei 
was die operasionele doeltreffendheid van die stelsel. Daar was steeds kameras wat in die vroeë 
oggendure van lyn afgegaan het omdat daar nie genoeg krag geberg is deur die dag nie. Die 
probleem het verder gestrek deurdat die stelsel nie in staat was om homself te herlaai wanneer daar 
oorgegaan is van sonpaneelkrag na die battery nie. Ons is toe gekonfronteer met die uitdaging van 'n 
verskaffer wat in Durban gebaseer is, wat oproepe uitgestuur het deur 'n kantoor in Kaapstad en dit 
het tot onaanvaarbare vertragings in reaksietyd gelei. Groter batterye en sonpanele was 'n 
oplossing, maar om hierdie swaar toerusting op ŉ paal te plaas was nie ideaal nie. Daar is besluit om 
sonkrag slegs op plekke te gebruik waar munisipale krag nie beskikbaar was nie en die omskakeling 
het ŉ paar maande geduur. Ons het uitstekende ondersteuning van die Overstrand Munisipaliteit 
ontvang deurdat hulle kragpunte beskikbaar gestel het. Ek is bly om te rapporteer dat 'n groot 
verbetering in die bedryfstelsel se doeltreffendheid en stabiliteit bereik is. 

Tydens die omskakelingsproses het ons gebruik gemaak van plaaslike verskaffers en Intervid se 
dienste as diensverskaffer vir die GKTV-stelsel is beëindig. Ons sal binnekort 'n ooreenkoms met 'n 
plaaslike verskaffer aangaan. Die plaaslike verskaffer sal gebruik word vir die beplande fase twee 
uitbreiding, asook vir die ondersteuning en instandhouding van die hele stelsel. Die onderstaande 
tabel toon aan waar kameras reeds geplaas is, asook die fase twee uitbreiding wat ons hoop teen die 
einde van volgende jaar in plek sal wees. 

Fase Een Fase Twee 

1. Engen-vulstasie/Sandbaaikruising (R43) 
2. Fusion Restuarant/Ou Hawe 
3. Gearinspunt 
4. Lemm se hoek/Hoofweg 
5. Hoofweg-verkeersirkel/toegang tot 

Hermanus R43 
6. Kruising van Mitchell en Langstraat 
7. Berg/Uitsigpunt 
8. Berg/Fernkloof-Natuurreservaat 
9. Berg/Mount Pleasant 
10. Berg/Rotary-rylaan 
11. Mr. Price/Hoofweg 
12. Nuwe Hawe/Kuspaadjie 
13. Royalstraat-verkeersirkel/Checkers 
14. Stillstraat 
15. Swallow Park 
16. Voëlklip/De Mond (R43) 

17. Roman Rock parkeerarea 
18. Hoek van Marine Hotel 
19. Rietfontein Kuspaadjie by Westcliff 
20. Hoek by FNB in die SSG 
21. Hoek by Clicks in die SSG 
22. Voëlklip-verkeersirkel 
23. Arum/Hoek van Swartdam Industrieël 
24. Hoek van Steenbras/Swartdam 

Industrieël 
25. Hoek van Snuffels/Industrieël 
26. Fick se Getypoel parkeerarea 
27. Westcliff-rylaan/Kuspaadjie 

 

Die kameras wat gebruik word is óf in ŉ vaste of roterende posisie, na gelang van die spesifieke 
vereiste van die verskillende plekke. Teen die einde van die fase 2-uitbreiding sal daar 27 kameras op 
ons stelsel wees. 
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Die strategiese belangrikheid van die GKTV-stelsel vir die Hermanus-gemeenskap kan nie genoeg 
beklemtoon word nie. Die kritieke rol wat dit tydens die onlangse protesaksie op dienslewering 
gespeel het, het die belangrikheid van die stelsel en die beheersentrum versterk. Planne is in plek en 
die Overstrand Munisipaliteit het befondsing goedgekeur vir die uitbreiding van die huidige fasiliteit. 
Die fasiliteit sal nadat dit voltooi is die vermoë van die SAPD en Overstrand Wetstoepassingsdienste 
aansienlik verbeter om enige natuurramp of noodsituasie te hanteer. 

As 'n misdaadvoorkomingsinstrument sien ons die voordeel van hierdie bedryfstelsel deurdat 32% 
van alle insidente deur die GKTV-stelesel geïdentifiseer word. Ons is van mening dat waar die 
kameras teenwoordig is dit 'n beduidende effek het op die vermindering van misdaadvlakke. Die 
beplande uitbreiding van die stelsel sluit 'n aantal "hot spots" in, veral rondom OTM's, sowel as 
problematiese plekke langs die Kuspaadjie. 

3. Rommelbeheer 

ŉ Skoon en rommelvrye omgewing is geneig om tot ŉ veilige omgewing te lei. Met dit in gedagte het 
HPP hom nou al vir menige jare daarop toegespits om die geïdentifiseerde openbare gebiede skoon 
te hou. Waar nodig word oorgroeide areas skoongemaak om onwettige sluipslapery en ander 
kriminele aktiwiteite te ontmoedig. 

Rommelbeheer is aan Jambi Project Management BK, onder leiding van James Janse van Rensburg, 
uitgekontrakteer. Jambi Projects Management BK maak die volgende areas op ŉ gereëlde basis deur 
die jaar skoon: 

• Piet se Bos 
• Hoy se Koppie 
• Kuspaadjie/Grottotstrand tot by Kraal Rock 
• Kuspaadjie/Swallow Park tot by Hermanus se Nuwe Hawe 

HPP is nie verantwoordelik vir die gebied wat van die voetgangersplankbrug voor Swallow Park tot 
by Roman Rock, wat die restaurantparkeerareas en tuine insluit, strek nie. Overstrand Munisipaliteit 
se skoonmaakspan is verantwoordelik vir hierdie gebiede. 

Skoonmaakaktiwiteite word gedurende die vakansieseisoen verskerp en gedurende die verslagjaar is 
4,160 sakke rommel van die bogenoemde gebiede versamel en verwyder. Dit toon ’n 8% afname 
teenoor vorige jare. Hierdie tendens is positief en word as ’n positiewe resultaat beskou as die 
voortdurend toenemende aantal toeriste aan Hermanus in ag geneem word. 

Benewens die roetine-skoonmaakprogram wat deur die Jambi-span gevolg word, word spesiale 
spanne ingestuur om die situasie te herstel wanneer die publiek of patrolliebeamptes 
probleemareas rapporteer.  

Jambi Project Management BK het betroubare en doeltreffende diens oor die afgelope jaar gelewer 
en hulle word geluk gewens vir die standaard wat deurgaans gehandhaaf is. 

Daar was gedurende die verslagjaar geen behoefte aan die skoonmaak van oorgroeide areas nie. 

4. Finansiële Resultate 

Die geouditeerde HPP finansiële state vir die jaar wat 31 Augustus 2018 geëindig het, is reeds 
gesirkuleer en op die HPP-webtuiste, www.hppsecurity.co.za, geplaas. My kommentaar is as volg: 
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Balansstaat 

HPP is in ’n baie sterk finansiële posisie met die behoue inkomste wat in die verslagjaar met 32,4% 
gegroei het tot R5,430,213. 

Vaste bates bly hoofsaaklik onveranderd op R1,145,042 as gevolg van ons GKTV-stelsel fase twee 
uitbreiding wat vertraag is omdat daar gewag is vir 'n oplossing om die stelsel se kragvoorsiening en 
stabiliteitskwessies aan te spreek. Ons is nou in staat om die stelsel uit te brei en om kwotasies vir 
die projek te evalueer. Ek verwag nie dat die voorgestelde uitbreiding R1,000,000 sal oorskry nie. 

Inkomstestaat 

Inkomste toon 'n persentasieverhoging van 8,7% op verlede jaar se syfers wat in lyn is met die 
munisipale tariefverhoging plus 'n klein toename in die basis. Ons verwag dat die 
inkomsteverhogings vir die afsienbare toekoms in lyn sal wees met die verbruikersprysindeks (VPI), 
aangesien Overstrand Munisipaliteit onder druk sal bly om tariefverhogings in lyn of onder inflasie te 
hou. Die HPP-heffing bly onveranderd teen 10% van eiendomsbelasting. 

Bedryfsuitgawes het met 21,3% toegeneem op die vorige jaar, met Fidelity ADT se patrollieuitgawes 
en die GKTV onderhoudskontrak wat die hoofredes was. Ons verwag dat hierdie tendens sal 
voortduur, veral versnelde toenames in die Fidelity ADT patrollieuitgawes. Die hersiene 
salarispakkette wat nou ‘vergoeding vir ontbering’ en ‘bywoningsbonusse’ vir patrolliebeamptes 
insluit, tesame met ŉ groter fokus op werwing en behoud van personeel, maak ŉ groot verskil om 
die hoë vlak van vakatures wat ons die afgelope paar jaar ervaar het, aan te spreek en te verminder. 

Onderbesteding van Fidelity ADT se patrollieuitgawes as gevolg van hoë vlakke van vakante poste, 
was die grootste rede vir ons voortgesette surplusse in die verlede. Die HPP-begroting vir die tydperk 
wat in Augustus 2019 eindig, weerspieël 'n tekort van R680,916 en veronderstel 'n ten volle gevulde 
Fidelity ADT diensstaat. 

Gegewe die huidige stand van die balansstaat en in besonder die hoë stand van ons behoue 
inkomste, sal ek probeer om ons inkomste meer in lyn te bring met die uitgawes. Ek glo dat dit nog 
te vroeg is om 'n vermindering van die heffing te oorweeg. Ons sal dit kan doen as ons die finansiële 
implikasies van die voltooiing van die GKTV-stelsel kan evalueer, tesame met kostes daaraan 
verbonde as Fidelity ADT se diensstaat ten volle gevul is. 

5. Direkteure en Bestuur 

HPP het 'n verkose raad van direkteure wat hulle tyd en dienste sonder vergoeding aanbied. 
Daaglikse aktiwiteite word deur ons algemene bestuurder, Hennie Niemand, behartig, wat deur 
Christine Hibberd op ŉ bekwame wyse met sekretariële dienste ondersteun word. 

My opregte dank gaan aan die HPP se raad van direkteure vir hulle ondersteuning en insette 
gedurende die afgelope jaar. 'n Spesiale vermelding word gemaak vir 'n uiters waardevolle bydrae 
deur direkteur Jamie Hart. Ons dank hom vir sy ondersteuning, kundigheid en advies rakende die 
oplossings met die GKTV-stelsel se kragtoevoer en operasionele doeltreffendheidsprobleme wat ons 
ervaar het. Weereens dankie vir die lang ure deur ons algemene bestuurder, Hennie Niemand, en 
direkteur, Callie Westraat, wat saam met Jamie aan hierdie projek gewerk het. 

Christine Hibberd het al die vergaderings van die direksie en bestuur bygewoon en die sekretariële 
dienste verrig op die uitmuntende standaard waaraan ons gewoond geraak het. 
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Ons het Christoffel du Toit verwelkom wat as direkteur van die HPP-raad by die algemene 
jaarvergadering in Desember 2017 verkies is. 'n Onvoorsiene verandering in sy persoonlike 
omstandighede het egter genoodsaak dat hy vroeg in die jaar van die HPP-direksie moes bedank. Ek 
dank hom vir sy ondersteuning en insette gedurende die kort tydperk wat hy by ons was. 

Die HPP-raadslede is tans Voorsitter Roger Smith, Adjunk-voorsitter Callie Westraat, en direkteure 
(Raadslid) Kari Brice, Coenie Bierman, Jamie Hart en Michael Clark. 

6. Slot 

Dankie aan die Hermanus SAPD en die Overstrand se Beskermingsdienste vir die uitstekende reaksie 
en ondersteuning wat ontvang is wanneer dit nodig was. Die kalm en doeltreffende manier waarop 
ons SAPD-bevelvoerder, Brigadier Heilbron, 'n besonder moeilike situasie in die onlangse Zwelihle-
behuising- en diensleweringsprotesaksie hanteer het, was 'n goeie voorbeeld van leierskap vir almal. 

Ons sien uit daarna om in die jaar wat voorlê die hartlike werksverhouding met die Overstrandse 
Munisipaliteit, onder leiding van ons Uitvoerende Burgemeester, Raadsheer Dudley Coetzee, en 
Munisipale Bestuurder, Coenie Groenewald, voort te sit. 

Ek bly vol vertroue dat die uitbreidings en verbeteringe wat die HPP vir die volgende jaar beplan, ons 
in ŉ goeie posisie sal plaas om voort te bou op ons trotse prestasies van verbeterde openbare 
veiligheid in die SVD. 

 

_____________________________ 

Roger Smith 

VOORSITTER 

 


