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Notulen Extra Ledenvergadering Vereniging van Saunameesters 01-02-2014 
 
Aanwezige bestuursleden:  Harry Mensink – Jelle Zwiers – Mary Mensink – Ron 
Koelewijn - John den Boef 
 
Notuliste : Yvonne Nissink  
 
Aanwezige leden: 

 Thermen Bussloo: Henry 

 Devarana: Brenda, Vincent 

 Orange Wellness Club: Trien, Wim, Eibert 

 Thermen Houten: Gerda 

 Sauna Palestra: Chantal, Eveline, Joost, Nancy, Natasha, Helma 

 Sauna Saré: Gerald, Alfred 

 Sauna Soesterberg: John 

 Sauna Spa Zuiver: Edwin                     

 Sauna & Thermen: Erik 

 Wellnessboot: Jim 

 Martijn Alles 
 
1. Opening vergadering: Harry  
Om 17:15 uur heet Harry iedereen van harte welkom. Het is de tweede 
ledenvergadering nieuwe setting. 
 
2. Notulen ledenvergadering 5-10-2013. 
Tekstueel en inhoudelijk zijn er geen op- of aanmerkingen op de notulen en deze 
worden vastgesteld.  
 
3. Voordracht voorzitter 
Op 5 oktober 2013 is John den Boef aangesteld als nieuw bestuurslid. Sindsdien heeft 
het bestuur intensief vergadert en is het bestuur unaniem van mening om John voor te 
dragen als voorzitter van de vereniging.  
Voorstel is om John per 1 februari 2014 te benoemen.   
Voorstel wordt unaniem door de leden aangenomen.  
John wordt benoemd tot voorzitter van de vereniging met ingang van 1 februari 2014 
 
Hiermee wordt de bestuurssamenstelling als volgt: 
- Voorzitter : John den Boef 
- Penningmeester + vice-voorzitter : Harry Mensink 
- Secretaris : Mary Mensink 
- Bestuurslid : Jelle Zwiers 
- Bestuurslid : Ron Koelewijn 
 
4. Huidige Stand van Zaken 
Laatste vier maanden is het bestuur druk geweest met de fundering en is vier maal 
bijeen geweest om te vergaderen over onder andere de statuten, huishoudelijk 
reglement, begroting en samenwerking Sauna WM.  
Niet alle zaken zijn tot in details uitgewerkt, dus vandaag hebben wij geen officiële 
ledenvergadering, maar de volgende vergadering zal dit wel gebeuren. Deze wordt in 
mei of juni verwacht. 
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Statuten zijn doorgenomen, wijzigingen van de statuten zijn niet nodig. De 
oorspronkelijke statuten blijven gehandhaafd. 
Er wordt nu hard gewerkt aan een huishoudelijk reglement, deze wordt de volgende 
vergadering voorgedragen. 
 
Nieuw ontwikkelde banners en visitekaartjes van de saunavereniging worden getoond. 
 
Tevens is het bestuur druk geweest om diverse saunabedrijven te benaderen voor het 
event. 
 
5. Sauna WM 
Voor het jaar 2014 zijn wij een overeenkomst aangegaan met Sauna WM, de 
organisatie die wereldkampioenschappen Saunameester organiseert. Patrick Lenhart, 
de organisator, heeft ons benaderd en er is meerdere keren overleg geweest. 
 
De overeenkomst houdt in: 

- Sauna WM promoot onze Sauna-Event op hun Facebook en website.  
Ze publiceren data en locaties. 

- Wij zullen op onze Facebook en website het logo van Sauna WM plaatsen om 
het wereldkampioenschap te promoten. 

- De wereldkampioenschappen van Sauna WM worden in oktober gehouden. 
- Als vereniging hebben wij het recht om 2 kandidaten te nomineren om mee te 

laten doen aan de wereldkampioenschappen. 
- Volgens de regels van Sauna WM wordt de top 3 van vorig jaar automatisch 

doorgeplaatst naar het huidige jaar, dus Fabian van Dijk is dit jaar sowieso 
genomineerd voor deelname. 

- Daarnaast mag de vereniging nog 2 anderen nomineren. 
- Leden die hiervoor in aanmerking willen komen, kunnen zich aanmelden bij de 

vereniging (bij Mary). 
- Afhankelijk van de uitslag van het saunaevent worden de beste 2 genomineerd 

om Nederland te vertegenwoordigen. 
- NB.: Deelname aan Sauna WM is geheel voor eigen rekening. 

 
Erik: Komt de opzet en/of jurering van ons Sauna-Event en Sauna WM overeen met 
elkaar? 
Antwoord: De opzet en jurering staan los van elkaar, er zijn nog geen gesprekken 
geweest over de wijze van jurering. 
 
Wim: Worden de nummers 1 en 2 van ons event genomineerd? 
Antwoord: Nee, van de degenen die zich van te voren aangemeld hebben worden de 2 
hoogste in ranking genomineerd door ons. 
 
Gerald: Afgelopen jaar kon ik mezelf opgeven en mocht ik meedoen en ik heb het 
voornemen om dit jaar wederom deel te nemen. Stel dat ik nu niet mee doe aan het 
event, dan heb ik geen kans om deel te nemen aan Sauna WM. 
Antwoord: Vanuit de saunameestervereniging mogen wij er maar 2 nomineren en wij 
kunnen daarbuiten geen andere kandidaten nomineren voor Sauna WM. 
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Gerald: Als er weinig interesse is van Nederlandse saunameesters om deel te nemen 
aan het WM, waarom is de vereniging dan toch de overeenkomst aangegaan? 
Antwoord: Om over en weer elkaar te promoten. Sauna WM meldt dat zij naast ons 
event niet met een ander saunameester-wedstrijd in zee gaat. Dus voor diegenen die 
interesse hebben om deel te nemen aan het Sauna WM, nogmaals het advies: meld je 
aan! 
 
Trien: Blijft open inschrijven voor Sauna WM (zoals vorig jaar kon) dit jaar nog mogelijk? 
Antwoord: Nee, Voor komend jaar werkt Sauna WM alleen met partners in landen die 
saunameesters afvaardigen. 
 
6. Event 
6 maart 2014 zal de eerste event dag zijn. 
Daarna zullen er op maandagen en donderdag de volgende events zijn. De finale zal 
ergens in mei plaatsvinden, het saunabedrijf kiest de datum. 
 
De data zijn nog niet geheel definitief en worden daarom nog niet medegedeeld.  
De locaties voor de wedstrijd zijn: Palestra in Braamt, Fitland in Goes, Leeuwerikshoeve 
in Burgum, Thermen Nijmegen, Sauna Helmond, Wellnessboot in Mill, Thermen Binnen 
de Maas, Thermen Holiday, Woudfennen in Joure, Saré in Oldenzaal, Thermen La Mer 
in Almere, Thermen R in Roeselaere, Sauna Peize, Thermen Houten en Devarana in 
Den Bosch.  
 
Afgelopen jaar is er een enquête opgemaakt door de werkgroep en naar alle leden 
verstuurd. Er zijn 22 (+ 7 van de werkgroep leden) enquêtes teruggekomen. Er zijn 
leuke reacties op gekomen. 
 
Nancy Jansen neemt het woord namens de Werkgroep. 
Tijdens de laatste vergadering van de werkgroep is zij gekozen tot woordvoerster van 
de werkgroep. 
De werkgroep is er in het belang voor de leden. 
 
De resultaten van de enquête worden teruggekoppeld. Voor komend jaar blijft de 
werkgroep gehandhaafd en zij komen minimaal vier keer per jaar bijeen, tevens zijn ze 
het aanspreekpunt voor problemen, op- en/of aanmerkingen. 
 
Naar aanleiding van de enquête worden de volgende dingen gewijzigd / doorgevoerd: 

 Het juryrapport blijft gehandhaafd, behalve de sauna-emmertjes score, deze 
vervalt en wordt vervangen door de publieksjury. 

 Jelle legt de nieuwe puntentelling n.a.v. publieksjury uit. Deze is na te lezen in de 
spelregels op de website. 

 Afhankelijk van het saunabedrijf gaan de deelnemende saunameesters van die 
dag, op vrijwillige basis een schaduwopgieting verzorgen van hun wedstrijd 
opgieting van die dag. Wij proberen op deze wijze een ieder de kans te geven 
een wedstrijd-opgieting bij te wonen. Dit jaar wordt een try-out. 

 Opsplitsen in pools (solo vs. duo en man vs. vrouw) is dit jaar nog niet te 
realiseren, maar nemen wij mee in de voorbereiding voor het Event 2015. 

 Afhankelijk van de planning van de wedstrijddagen, gaan wij zoveel mogelijk 
proberen de jury geen collega's van hetzelfde saunabedrijf te laten beoordelen, 
om alle mogelijke schijn van partijdigheid te voorkomen. 
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Nancy sluit af met de opmerking: Draai een Event waar wij trots op zijn! 
 
Vincent: Voorstel van de werkgroep was vanaf de halve finale op de zaterdag het event 
te houden, gaat dit nog gebeuren? 
Antwoord: Nee, wij hebben het alle saunabedrijven voorgelegd, maar het antwoord van 
alle bedrijven is een duidelijk nee, op zaterdag hebben wij voldoende gasten in huis. De 
saunameestervereniging is volledig afhankelijk van de saunabedrijven in deze. 
 
Eveline: Wat is de tussenstand van de inschrijvingen? 
Antwoord: Er zijn momenteel 31 inschrijvingen / aanmeldingen. Dus geef het door aan 
je collega's dat ze zich op tijd moeten aanmelden want er zijn in totaal maar 60 
plaatsen. 
 
Nancy: Krijgen wij nieuwe pasjes en blijft de 50% korting gehandhaafd? 
Antwoord: Ja, na betaling van het lidmaatschap worden de nieuwe pasjes uitgereikt.  
Bij de deelnemende saunabedrijven blijft de 50% korting gehandhaafd. 
 
Edwin: Mag door sponsoring van de saunameester een bedrijf gepromoot worden? 
Antwoord: Nee. 
 
7. Rondvraag 
Joost: Vraagt waarom de begroting niet klaar is. 
Antwoord: Wij moesten keuzes maken. De organisatie van het Event had voorrang. 
 
Evelien: De feedback van de publieksjury; hoe en door wie wordt die medegedeeld in de 
uitslag aan het eind van de dag? 
Antwoord: De publieksjury geeft direct na afloop van de opgieting alleen scores door 
aan Mary, deze wordt gemiddeld en medegedeeld in de uitslag van de dag. Er is geen 
feedback in de vorm van een verhaal / samenvatting van de publieksjury. 
 
Vincent: De publieksjury wordt nu twee keer meegeteld, dus bepaalt de publieksjury 
voor 33% de eindscore. De werkgroep had aangegeven om de publieksjury maar één 
keer te laten mee tellen (20% van de eindscore). 
Antwoord: De aanwezige leden van de werkgroep beraden zich na afloop van de 
vergadering. 
 
Brenda: Hoe gaan wij in de publieksjury om met gasten die voor het eerst in een 
opgieting meegaan? 
Antwoord: Dit moet gewoon kunnen. Het gaat om hoe gasten de opgieting ervaren. 
Bovendien valt het hoogste en laagste gegeven cijfer af. 
 
John Drop: Als er schade of ongevallen mochten komen, wie vergoedt dat of is de 
vereniging hiervoor verzekerd? 
Antwoord: Goede vraag, wij gaan dit uitzoeken en indien nodig een verzekering 
afsluiten. 
 
John Drop: 17 uur is een vervelend tijdstip (etenstijd) voor de vergadering.  
Antwoord: Dit is gedaan voor mensen die van ver weg komen, het is om te voorkomen 
dat deze mensen heel laat thuis zijn. 
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Henry: De contributie is voor 2014 € 50,00 geworden. Wij hebben geen begroting 
gezien maar gaan de uitgaven toch al doen, kan er enig inzicht in de uitgaven/begroting 
worden gegeven? 
Antwoord: De uitgaven worden anders en kunnen zelfs meer bedragen dan de 
afgelopen jaren. Maar in plaats van willekeurige uitgaven voor consumpties  op een 
wedstrijddag, komt er voor wedstrijddagen een dagvergoeding voor aanwezige 
bestuurs- en juryleden.  
Andere uitgaven zijn: banners, visitekaartjes en eventuele activiteiten van de vereniging 
die nog niet vastliggen. Omdat het bestuur prioriteiten moest stellen was een  begroting 
voor het jaar 2014 op dit moment niet haalbaar. 
 
Erik: Hoe voorkomen wij zo goed mogelijk teleurstellingen bij gasten en collega 
saunameesters die wedstrijdopgietingen niet kunnen bijwonen wegens volle cabines? 
Antwoord: De schaduwopgietingen zijn hiervoor ingelast. Tijdig reserveren bij het 
saunabedrijf zou kunnen helpen. Kaartjessysteem wordt door de vereniging 
geadviseerd naar de saunabedrijven, maar het saunabedrijf beslist in deze. 
 
Evelien: Strijden wij in de voorrondes om dagwinnaars of een totaalklassement van alle 
voorrondes? 
Antwoord: Wij werken met dagwinnaars. 
 
Henry merkt op: Aangezien wij te gast zijn bij saunabedrijven en alles voor de gasten 
doen, moeten wij in het geval een cabine vol is, niet te opzichtig een plaats claimen, wij 
moeten het goede voorbeeld geven en altijd volledig gastvrij zijn naar alle gasten toe. 
 
8. Sluiting 
John bedankt Eveline voor de gastvrijheid van Palestra en sluit de vergadering om 
18:45 uur. 
 


