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EISTEDDFOD 2020 
 
 
Soos u dalk al verneem het, het ons as Bestuur besluit om as gevolg van die 
Covid-19-virus alle afdelings van die eisteddfod vanjaar te kanselleer.   
 
Soos wat u uself kan indink, was dit nie ‘n maklike besluit nie.  Ons het 
verskeie opsies oorweeg, maar besluit om indien ons die eisteddfod nie op 
dieselfde vlak as in die verlede kan aanbied nie, ons liefs dit glad nie sal 
aanbied nie. 
 
Elize het op hierdie stadium al die inskrywings ingevoer en gekontroleer.  Sy 
het ook al die skole gevra om die inskrywings te kontroleer.  Ons is dus nou 
op daardie kritieke stadium waar die indelings gedoen moet word en die 
rooster opgestel moet word.  Daarna moet dit na die drukkers gaan.  Ons het 
dus nie die luukse van tyd om nog ‘n week of twee te wag om te sien of alles 
weer na “normaal” gaan terugkeer nie. 
 
Ons het alreeds ‘n groot skool gehad wat al hulle leerders onttrek het.  Ons 
neem hulle nie kwalik nie en verwag trouens meer onttrekkings.  Dit sal ons 
rooster totaal en al nietig maak en ons in algehele chaos dompel.  Ons 
verstaan die onttrekkings heeltemal en besef dat die fokus nou op die 
akademie moet wees en dat sport en kultuur vir eers bietjie agteruit sal moet 
staan.  Dit is vir ons baie jammer, maar ons het eintlik geen ander keuse 
gehad nie.  Ons glo dat u saam met ons baie spyt is, maar weet ook dat u met 
ons sal saamstem dat dit die regte besluit was. 
 
Baie dankie dat u bereid was om deel van Tygerberg Internasionale Eisteddod 
2020 te wees.  Ons het uitgesien om u te sien en met u saam te werk.  Ons 
sal dit beslis mis, maar glo en vertrou dat ons u in 2021 sal sien en heerlik sal 
kan saamwerk. 
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Vir enige verdere navrae kan u gerus met ons Admininstratiewe Bestuurder, 
Elize Hayman, kontak maak by eisted@iafrica.com of op 083 302 5501. 
 
Vriendelike groete. 
 
 

 
 
     
FRANCOIS LUBBE  
VOORSITTER 


