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Notulen Algemene ledenvergadering d.d. 7 december 2018  
Dorpshuis de Neng, Hoogland  

 
Aanwezige bestuursleden; John den Boef, Harry Mensink, Mary Mensink, Gerda Kennedy 

Aanwezig: Anita Brottemsmo, Deborah Longayroux, Edwin van Hoek, Fred Willems, Gerald Snellink, Jim Cornelissen, 

John Werk, Marinus Groeneweg, Martijn Alles, Mirjam Henzen, Monique van der Wolf, Piet Oostwal, Raymont 

Longayroux, Trudy Bols, Yvonne Oostwal, John Drop, Vincent Praster,  

Afwezig met melding: Adri van der Veer, Alie Groeneweg, Brenda v.d. Heuvel, Diana Pelkman, Eibert Oostendorp, 

Geoffrey Paffen, Harry Pelkman, Jannie van der Veer, Mariëtte Zweerts, Marja Paffen, Marty Heijboer, René 

Reuvekamp, Rien Konings, Sandra Donk, Sanne Wouters, Willeke Meerts, Wouter Zijlman, Ria Reuvekamp, Marian 

Burghout, Ron Koelewijn, René Thijssen 

 

1. Opening van de vergadering door de voorzitter. Hij heet alle aanwezigen welkom. 

 

2. De notulen van 29 juni 2018 worden goedgekeurd en kunnen gepubliceerd worden op de website.  

 

3. Volgens het rooster van aftreden treedt Harry Mensink af. Er zijn geen aanmeldingen binnen gekomen op deze 

vacature. Hij wordt gevraagd de functie te blijven vervullen en stemt hierin toe. 

 

4. Begroting 

Harry ligt de begroting voor 2019 toe. Tijdens de kampioenschappen wordt rekening gehouden met een duo 

competitie met een minimum van 8 deelnemende duo’s. De polo’s worden afgewaardeerd.  

De vergadering stelt hiermee de begroting vast. 

 

5. Kampioenschappen 2019 en gesprek met de VNSWB 

De inschrijving oor de kampioenschappen zal in de loop van deze maand via de website worden opengesteld. 

Er zijn eerder gesprekken geweest over samenwerking met de VNSWB. Toen is er geen verder overleg geweest 

vanwege de eenzijdige inbreng. Maar dit jaar hebben zij weer contact gezocht en is gevraagd om een gesprek 

om een samenwerking te onderzoeken. 

We hebben de commissie van de VNSWB gevraagd om hun intenties op papier te zetten. Dat document is van 

de week ontvangen maar het was te laat deze met de stukken mee te sturen. 

John leest deze brief voor en legt het voor aan de aanwezige leden. Wat is hun standpunt voor wat betreft deze 

samenwerking? 

Er komen verschillende vragen; 

- Wat wordt er bedoelt met klassieke opgieting? Wordt onze competitie dan een kale opgieting zonder thema? 

Nee dat is niet de bedoeling.  

 Uitgangspunt is dat er naast de showopgietingen die door Bussloo worden georganiseerd onze competitie 

wordt gehouden. 

- Accepteren zij onze insteek van de wedstrijden en jurering? Daar moet over gesproken worden in het overleg. 

- Waarom willen ze graag samenwerken? Zij willen enthousiaste saunameesters, die zijn lid bij ons. Ze kunnen 

ons locaties bieden. 

- In hoeverre is dhr. Dolman er nog bij betrokken en Gerard ten Hove? Nee zij zijn niet meer betrokken. 

- Moeten we dit niet voorleggen aan alle leden? Onder welke voorwaarden moeten we hier mee verder gaan. 

Het is inderdaad belangrijk dat alle leden worden geïnformeerd. 

-Onze vereniging draait om meer dan het organiseren van de kampioenschappen. Onze eigen leden hebben 

hierin de zeggenschap. 

-Bestuursfuncties kunnen niet ingevuld worden door leden met een commercieel belang.  
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Laten we gaan praten. Paula gaat mee voor de onderhandelingen. Die gaan we aan met behoud van onze 

identiteit en op onze voorwaarden!!! 

 

6. Brief Thermen Houten 

Er is een Ingezonden brief van Thermen Houten waarin ze meedelen vanaf 2019 alleen korting te geven aan 

leden op opgietdagen en wedstrijddagen. Tip: koop een 5 badenkaart. 

 

7. Rondvraag. 

-  Sauna Warmond zou een eventuele nieuwe locatie kunnen zijn voor een voorronde. Ook is er een nieuwe 

sauna in Oosterhout; Spa One. 

- Het saunameesteruitje is goed bezocht met een 45-tal deelnemers en op alle vlak leuk gelopen en ook zinvol 

geweest. Ook de bijdrage van de organisatie en de inzet van Henriette en Gerald en Harry is heel positief 

ervaren.  

Ron Koelewijn heeft een locatie voor volgend jaar voorgesteld maar daar moet wel naar gekeken worden of er 

bij dezelfde aantallen qua deelname iedereen mee zou kunnen. 

- Vincent vraagt of er animo is om mee te gaan met Alpe d'HuZes, komend jaar op 6 juni, of dat de leden een 

actie bij de eigen sauna zouden willen organiseren voor sponsoring voor dit goede doel. 

 

Hierna wordt de vergadering gesloten.  

 

https://www.opgevenisgeenoptie.nl/
https://www.opgevenisgeenoptie.nl/

