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Notulen Algemene ledenvergadering d.d. 29 november 2019  
Dorpshuis de Neng, Hoogland  

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

Aanwezig: Alie Groeneweg, Bianca Kerkhof, Carlo van den Broek, Cor Hilbrink, Deborah Longayroux, Edwin van 

Hoek, Eibert Oostendorp, Elvi Pompe, Jan Sietse Zijlstra, Jim Cornelissen, Kristy Gomez y Gamero, Marinus 

Groeneweg, Martijn Alles, Maurice Tukker, Monique Valckx, Monique van der Wolf, Peter Sonder, Piet Oostwal, 

René Thijssen, Sandra Donk, Trudy van Hoek, Yvonne Oostwal, John Drop, Vincent Praster. 

Afwezig met melding: Brenda v.d. Heuvel, Diana Pelkman, Fatih Senel, Harry Pelkman, Karin Plokkaar, Marcel 

Adelaar, Marcel van der Wolf , Marjan Groot, Mieke Konings-Vergouwen, Nina Remmerde, Paula Verhoef, Raymont 

Longayroux, Rien Konings, Rob Breeman, Marian Burghout. 

 

1. Opening van de vergadering door de voorzitter. Hij heet alle aanwezigen welkom. De notulen van 26 juni 

worden goedgekeurd met de volgende aanmerkingen. 

Niet alles wat er is besproken staat  in de notulen. Er is veel gebrainstormd, ideeën uitgewisseld en naar elkaar 

geluisterd. Het is niet gebruikelijk ieder idee in de notulen te vermelden.  

Ook komen niet alle besluiten in de actielijst voor. 

Djuri en Peter hebben aangegeven dat ze graag bij de bestuursvergadering aanwezig zouden willen zijn in 

verband met hun visie op een nieuwe aanpak van communicatie.       * 

Ook zijn er aanmerkingen op de website; de statuten ontbreken en de info is heel beknopt.   * 

Er wordt aangemerkt dat de leden de notulen graag vlot na de vergadering willen ontvangen. Er blijkt dat deze 

ook vlot worden verstuurd. 

 

2. Rooster van aftreden 

Volgens het rooster van aftreden treedt John den Boef af. Er zijn geen kandidaten aangemeld. John geeft aan 

dat hij zich herkiesbaar stelt. Door de aanwezige leden wordt John weer gekozen. 

 

3. Begroting 2020 

Harry licht de begroting toe van 2020 t.o.v. die van 2019.  Sponsor Sauna Technics is afgehaakt mede i.v.m. 

overname door een andere eigenaar. In de cijfers staan nog geen extra inkomsten door duo-opgietingen 

genoemd omdat het er op leek dat het minimum aantal van 10 niet zou worden gehaald.   * 

 

4. Najaarsactiviteit 

De activiteit was weer heel gezellig en goed bezocht. De commissie wil inventariseren wat de wensen zijn om 

volgend jaar eventueel heel wat anders doen. De datum is vastgesteld op het eerste weekend van oktober. * 

Kan de vereniging de bijdrage verhogen? Ja dat kan , de bijdrage is in de nieuwe begroting verhoogd naar € 750,-  

maar het bezwaar is dat niet altijd iedereen mee kan/wil gaan en dan de bijdrage niet evenredig wordt verdeeld.   

 

5. Ingekomen Stukken 

Rien Konings heeft een brief gestuurd over saunameesters die tijdens de wedstrijden onterecht bij elke 

opgietsessie in de cabine aanwezig zijn en daarmee ook gasten de gelegenheid ontnemen. Dit wordt besproken. 

Er is inmiddels al geregeld dat B&C zorgt voor kaartjes die niet uitwisselbaar zijn tussen de dagen. Verder is het 

ook een stukje fatsoen waarop iedereen wordt aangesproken. Per locatie zal 1 BHV-er worden aangewezen en 

iedere saunameester mag 1 helper aanwijzen die met hem in de cabine kan plaatsnemen. Er zal streng op 

toegezien worden. Ook moet dit op de website vermeld worden.       * 

 

6. Event 2020 

Er zijn nu 42 solo’s en 8 duo’s aangemeld. Het minimale aantal van 10 voor de duo’s is nog  

niet bereikt. Er wordt voorgesteld de inschrijftermijn te verlengen tot 6 december 20.00 uur  

Op dit moment zijn er 12 mogelijke locaties en is het bestuur in onderhandeling met hen. 
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Kristy merkt op dat sommige cabines lastig zijn en je in het nadeel bent als je hier in je voorronde bent 

ingedeeld. 

Monique vraagt of er in de solo competitie weer een halve finale wordt gehouden. Ja deze komt er. 

Het streven is 5 deelnemers op 1 dag te plaatsen, maximaal 6. 

Carlo vraagt hoe de puntentelling van de publieksjury wordt berekend. Harry meldt dat dit vorig jaar een 

berekening is geweest op basis van de hoogste vakjury score. Dit omdat er per dag soms en mix van solo’s en 

duo’s en soms alleen solo’s waren. Daarom moest er een weging in het publieksjury totaal worden gebracht* 

Hoe komt de plaatsing tot stand? Mary antwoordt dat er een indeling wordt gemaakt kijkend naar de 

voorkeuren die iedereen heeft opgegeven en de locaties waar iedereen vandaan komt/naar toe moet en een 

heel lang iemand niet in een cabine wordt gezet met een verlaagd plafond bijvoorbeeld. 

Wat zijn de duo locaties? Deze zijn nog niet bekend. 

Wordt er gecontroleerd op ervaring? Jazeker. Vorig jaar is dit er een keer bij in geschoten maar dat mag zeker 

niet meer voorkomen. Onbekende saunameesters worden van tevoren benaderd    * 

Trudy Moeten we niet eerder reclame maken, bijvoorbeeld al in augustus? Jazeker; eigenlijk is dat iets wat het 

hele jaar doorloopt. 

Vincent Kan volgend jaar de sluitingsdatum wel strak gehandhaafd worden? 

Sandra Hoeveel duo’s mogen er inschrijven. – Er is geen beperking maar wel een minimum. De kosten zijn 25,- 

per extra inschrijving. 

 

7. Rondvraag 

Marinus: is de Cantarel wel geschikt – Ja, het is een kelocabine met circa 40 zitplaatsen. De locatie is geschikt 

voor een voorronde. 

Edwin:  Is er contact met de Aufgussorganisatie? Nee op dit moment niet. John verteld dat er een Herbal cup 

is georganiseerd met een finale in Polen. Het betreft opgietingen met gebruik van natuurlijke kruiden. Is er 

iemand die hier warm voor loopt?  

Deborah:  Met Fatih is een gesprek geweest over zijn gedrag tijdens het saunameesteruitje. Hij schaamt zich en 

heeft beloofd dat het nooit meer voor zal komen en biedt zijn excuses aan de aanwezigen aan. 

Monique:  Tijdens het event zijn er dagen geweest dat saunameesters zich niet aan de huisregels van de sauna 

hielden. Kunnen deze leden dan gediskwalificeerd worden? Het is wel mogelijk dit punt in het juryrapport op te 

nemen. Mary zal er voor zorgen dat de huisregels van de sauna tijdig bij de deelnemers bekend zijn. * 

Gerda:  Zijn er liefhebbers voor de commissie saunameesteruitje? Deborah meldt dat er van je verwacht 

wordt dat je er proactief in staat en niet een afwachtende houding aanneemt. Monique Valkcx geeft zich 

hiervoor op. En later sluiten Peter, Bianca en Maurice aan. Ook zit Djuri nog in de commissie. 

Hierna wordt de vergadering gesloten.  

 

Datum Actielijst Door 

29-11-19 Presentatie aanpak communicatie tijdens bestuursvergadering Djuri/Peter 

29-11-19 Uitbreiden website met statuten, extra info Vincent/John 

29-11-19 Aanpassen begroting met “duo” inkomsten en activiteit-bijdrage Harry 

29-11-19 Evaluatie en voorbereidingen Najaarsactiviteit iom nieuwe commissieleden 
Djuri, MoniqueV, Bianca, Maurice, Peter 

Deborah 
/Gerda 

29-11-19 Aanpassen aanwezigheid 1 BHV-er,1 helper in de cabine per wedstrijdsessie in 
regelement op de website. Toezien tijdens wedstrijd 

Vincent/John 
John/Mary 

29-11-19 Toelichting berekening Publieksjury cijfer 2019 Harry 

29-11-19 Screening onbekende inschrijvingen – ivm professionaliteit Mary 

29-11-19 Tijdig verstrekken huisregels aan deelnemers. Opnemen in het juryrapport en 
hierop toezien 

Mary/ 
Gerda 

 


