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Notulen Algemene ledenvergadering d.d. 28 juni 2019  
Dorpshuis de Neng, Hoogland  

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

Aanwezig: Alie Groeneweg, Bianca Kerkhof, Brenda v.d. Heuvel, Deborah Longayroux, Djuri Reijnen, Eibert 

Oostendorp, Fatih Senel, Fred Willems, Jill Ko, Lara Jasmijn Jansen, Marcel Adelaar, Marcel van der Wolf, Marinus 

Groeneweg, Marjan Groot, Martijn Alles, Monique van der Wolf, Nina Remmerde, Peter Sonder, Piet Oostwal, 

Raymont Longayroux, Ron Koelewijn, Sandra Donk, Yvonne Oostwal, John Drop, Vincent Praster,  

Afwezig met melding: Adri van der Veer, Anita Brottemsmo, Carlo van den Broek, Edwin van Hoek, Gerald Snellink, 

Henriëtte Snellink, Jannie van der Veer, Jim Cornelissen, John Werk, Karin Plokkaar, Léon Bastiaans, Mariëtte 

Zweerts, Marty Heijboer, Maurice Tukker, Mieke Konings-Vergouwen, Monique Smits, Rien Konings, Rob Breeman, 

Rob Gommans, Trudy Bols, Marian Burghout, René Thijssen 

 

1. Opening van de vergadering door de voorzitter. Hij heet alle aanwezigen welkom. De notulen van 7 december 

2018 worden goedgekeurd. 

 

2. Rooster van aftreden 

Volgens het rooster van aftreden treedt John den Boef af. Kandidaten kunnen zich voor de volgende leden-

vergadering schriftelijk aanmelden. Deze aanmelding moet ondertekend zijn door minstens vijf stemgerechtigde 

leden en voorzien zijn van een bereidheidsverklaring van de kandidaat. Het gaat om een bestuursfunctie, niet 

persé om het voorzitterschap. 

 

3. Jaarcijfers 2018 

Harry licht de jaarcijfers toe van 2018. Lidmaatschap loopt terug. Benadrukt wordt dat het lidmaatschap los 

staat van deelname aan de kampioenschappen. Je kunt gewoon lid zijn zonder deelnemer te zijn. 

De kascommissie Brenda en Piet hebben de boeken bekeken en adviseren de leden decharge te verlenen aan 

het bestuur. De vergadering keurt de jaarstukken van 2018 goed. 

 

4. Evaluatie Kampioenschappen 2019 en Event 2020 

Het is weer een zeer geslaagd event geweest. 

Er zijn vragen binnengekomen met name over de start van het event. Waarom is het wedstrijdverloop anders 

geweest dan andere jaren en waarom is de Inschrijving pas zo laat in het seizoen?  

Er is discussie in het bestuur ontstaan of we het door zouden laten gaan doordat het aantal inschrijvingen laag 

was. Er is beslist dit toch te doen maar aangepast; zonder halve finale. 

Ron reageert dat het beter zou zijn veel eerder te beginnen met inschrijvingen en met enthousiasmeren van 

saunameesters en sauna’s te benaderen om hun cabine.  

Mary verteld dat het niet mogelijk is om opties te nemen op sauna’s en ze wil van tevoren weten dat het wel 

doorgaat. In principe worden nu eerst de inschrijvingen afgewacht voordat de bedrijven worden benaderd 

De leden stellen voor het dit jaar anders doen veel eerder de dagen bekend te maken en de inschrijving in het 

najaar open te stellen. 

Er wordt voorgesteld in september/oktober de najaarsactiviteit te organiseren Bij voorkeur ieder jaar in 

hetzelfde weekend en in die periode ook de inschrijving. Om het een kampioenschap van enige waarde te laten 

zijn een minimumaantal 35 solo inschrijvingen 10 duo’s vast te stellen. 

Een voorstel van Peter; je kunt afspreken bij zoveel inschrijvingen zijn er kwartfinales en of halve finales 

Het muntensysteem loopt niet. Er zijn consumptie muntjes ingeleverd of te veel uitgegeven zodat mensen met 

een muntje niet in de cabine konden. Dit is voor volgend jaar opgelost; Leon gaat kaartjes drukken die 1-malig te 

gebruiken zijn.  

Peter vraagt hoe we tot de samenstelling van de jury komen? De publieksjury wordt door het saunabedrijf zelf 

aangewezen. De vakjury zijn vrijwilligers. Vorig jaar is er een vacature geweest en daar waren 3 

reacties op maar niet allen geschikt. We hadden als voorwaarde gesteld dat het een 
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saunameester moet zijn. Moeten de juryleden iedere wedstrijddag aanwezig zijn? Voorgesteld wordt een 

eventorganisatie naar de kampioenschappen te laten kijken.  

Het idee wordt geopperd per sauna een contactpersoon aan te wijzen; die kijkt of er nieuwe leden zijn en 

juryleden werft  

Een bestuurslid hoeft niet iedere event dag aanwezig te zijn. 

Wel moeten we in de regels opnemen dat een deelnemer ervaring moet hebben als saunameester. 

Een voorstel van Ron dat het hele bestuur aftreedt wordt niet gedragen door de rest van de aanwezigen.  

Peter zegt dat er positieve actie genomen moet worden. Er moet wat gebeuren en stelt voor dat er in ieder 

geval gekeken moet worden naar de communicatie. E-mail en facebook is niet meer voldoende. Hij stelt zich 

beschikbaar als contactpersoon voor Thermen Houten. 

Ron leest zijn brief voor die hij aan het bestuur heeft gestuurd. De brief over het saunameesteruitje op 

Terschelling heeft hij geen reactie op gekregen. 

Deborah leest haar brief aan het bestuur voor. De strekking is dat de leden meer betrokken moeten worden bij 

de besluitvorming en o.a. betrekken bij werven van sauna’s. De facebook groep moet levendiger. Het blijkt bij 

veel leden niet bekend dat ze daar zelf mededelingen op kunnen plaatsen. Verder is haar voorstel de Duo 

beoordeling meer op individuen toe te spitsen. 

 

5. Activiteitencomissie 

Er zijn voldoende voorstellen voor een activiteit. Een dag of weekend met workshops wordt heel erg leuk 

gevonden. Er wordt gevraagd wie mee willen organiseren? Debora, Djuri en Lara en Gerda zullen snel met een 

voorstel voor data komen. 

Voortaan een vast weekend vaststellen zodat je begin van het jaar hier rekening mee kan houden. 

 

6. Gesprek met de VNSWB  

We zijn in gesprek met de VNSWB. Daar is nu nog niets concreets uitgekomen. Wel is er een sauna toegevoegd 

aan het event.  

 

7. Rondvraag. 

Sandra: De website moet wat uitgebreider worden.; inschrijving als lid en info over lidmaatschap net als 

inschrijving voor het event en foto’s. Er zouden ook activiteiten op geplaatst moeten worden.  

Piet vraagt zich af of de vergadering niet centraler gehouden kan worden zodat er meer aanwezigen komen 

maar dit blijkt geen issue. 

Monique: hoe staat het met de avondentree voor Oase. Gerda; het probleem bleek de AVG, we kunnen de 

adressen van de deelnemers niet naar Oase sturen maar moeten door de vereniging zelf worden verstuurd. De 

entrees zijn onderweg. 

Fatih: meldt dat hij super enthousiast is en genoten heeft van het event. 

Vincent: stelt voor een zweettest op te nemen in de workshops tijdens het uitje. 

Mary: is bezig met het maken van stukjes voor de website of op facebook met de opmerkingen van de 

publieksjury. 

Toontje heeft doorgegeven dat Spa Son zich heeft aangeboden als event locatie.  

 

Hierna wordt de vergadering gesloten.  

 

Actielijst   

Inschrijving openen in oktober Bestuur Oktober 2019 

Aanmelden kandidaten bestuursfunctie Leden najaarsvergadering 

 


