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Notulen Algemene ledenvergadering d.d. 3 juli 2022  
Dorpshuis de Neng, Hoogland  20.00 uur  

 
Aanwezige bestuursleden: John den Boef, Harry Mensink, Mary Mensink, Gerda Kennedy(notulist) 
Aanwezig: Cor Hilbrink, Deborah Longayroux, Edwin van Hoek, Gerald Snellink, Henriette Snellink, John Drop, John 
Werk, Leon Bastiaans, Marcel van der Wolf, Martijn Alles, Monique van der Wolf, Piet Oostwal, René Spook, Trudy 
van Hoek, Yvonne Oostwal 
Afwezig met melding: Albert van Daalen, Djuri  Reijnen, Jeanet Hempenius, Jim Cornelisse, Lara Jasmijn Kok, Linda 
Dijkgraaf, Marcel Adelaar, Marian Burghout, Marjan Groot, Monique Valckx, Ria Reuvekamp, Raymont Longayroux, 
Rob Breeman 
 

1. Aftreden Bestuur 
Harry en Mary Mensink hebben ervoor gekozen om hun bestuursfunctie over te dragen aan de nieuwe 
generatie na vele jaren dit werk met plezier gedaan te hebben. Ze vertellen over de beginjaren van de 
vereniging, het positieve streven om van elkaar te leren en kennis te delen en hebben een hele gezellige tijd 
gehad.  John bedankt ze voor hun inzet en biedt namens de vereniging een bloemetje en kado aan.  
 

2. Verkiezing nieuw bestuur 
Piet Oostwal, Monique van der Wolf en bij afwezigheid ook Monique Valckx hebben zich verkiesbaar gesteld 
voor het bestuur. Zij stellen zich aan de leden voor. De motivatie van Monique Valckx wordt door John 
gepresenteerd. Het voorstel is deze 3 nieuwe leden aan het bestuur toe te voegen en dat wordt bekrachtigd 
door de aanwezige leden.  
 

3. Ereleden 
Aan de vergadering wordt voorgelegd om Harry en Mary als Erelid te benoemen en dat wordt aangenomen. 
De ere-pasjes zijn aan hen uitgereikt. 
 

4. Nieuwe website en huisstijl 
In de afgelopen periode is er door Djuri en Lara een aanzet gegeven voor het oppimpen van de huisstijl en is 
deze aangepast. Ook de website is in ontwikkeling in deze huisstijl en iedereen heeft inmiddels een login 
ontvangen. Deze is al gevuld met een aantal officiële documenten en informatie. Zo kunnen we 
onafhankelijk van facebook of andere sociale media, besloten of niet, met elkaar in contact treden en kennis 
delen. En ook kunnen we  interessante publicaties of bijvoorbeeld opgietdagen promoten. 
De leden wordt gevraagd om input. Die kun je sturen naar pr@saunameestervereniging.nl 
Harry: Je kunt ook nieuwe items tonen voor leden en niet-leden. 
Cor: Is er gedacht aan toestemming bij delen van de foto’s? Ja iedereen wordt om toestemming gevraagd bij 
het inschrijven van de kampioenschappen. 
John W: wordt er gecheckt of de artikelen kloppen? Ja dat is nodig. 
Leon: Komen de filmpjes van de Aufguss-It op de site? Ja er is een partnerovereenkomst met deze 
organisatie en wij kunnen de filmpjes gebruiken. Ook zijn er tiktok filmpjes in de maak. 
Cor: Wat is de doelstelling van de vereniging? Is het niet de kampioenschappen organiseren? Nee het 
kennisgedeelte en de betrokkenheid met elkaar en uitwisseling is minimaal even belangrijk. Dat zou eigenlijk 
nog duidelijker om de site moeten staan. 
 

5. Kampioenschappen 
Het bestuur stelt voor om de kampioenschappen te laten plaatsvinden in september, rekening houdend met 
leden die ook aan andere kampioenschappen mee willen doen. 
Na een discussie blijkt dat men kiest voor een kampioenschap in maart, en dit najaar nog 
een uitje in oktober. Verder zouden er demodagen georganiseerd kunnen worden bij diverse 
sauna’s, zonder wedstijdelement maar met de mogelijkheid elkaar te enthousiasmeren en 
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van elkaar te leren en ook saunameesters van verschillende sauna’s bij elkaar te brengen. 
 
Voor de nieuwe activiteitencommissie stellen Gerald, Deborah, Gerda en Monique Valckx zich beschikbaar. 
Er kunnen banners van de vereniging beschikbaar gesteld worden. Daar moet nog naar gekeken worden 
want deze zijn niet meer de jongste. 
Ook is er behoefte aan badjassen voor de leden. Leon gaat informeren of hier een goed voorstel voor kan 
komen. 
Henriette: Worden de kampioenschappen wel weer op een weekenddag georganiseerd? Ja als het kan op de 
donderdag en zaterdag zodat deelnemen of supporteren voor iedereen mogelijk is. 
 
Juryleden: In verband met opzeggen van Marian Burghout en Wim en Trien Moesman zijn er vacatures voor 
juryleden. Deborah Wissink heeft zich beschikbaar gesteld en John Drop is ook nog steeds beschikbaar. 
Mochten er nog meer beschikbaar zijn geeft dit dan aan bij het bestuur. 
 
Hierna wordt de vergadering gesloten.  
 

Datum Actielijst Door 
03-07-22 Voorbereidingen Najaarsactiviteit door nieuwe commissieleden  Deborah Gerald 

Gerda MoniqueV 
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