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Notulen Ledenvergadering Saunameestervereniging  20-06-2014 te Houten 
 

Aanwezige bestuursleden: John den Boef - Harry Mensink – Mary Mensink -Jelle Zwiers – 
Ron Koelewijn  

Aanwezige leden: 

• Thermen Bussloo: Hans 

• Devarana: Vincent 

• Orange Wellness Club: Gerda,Trien, Wim, Eibert 

• Thermen R: Jimmy, Kathy 

• Sauna Palestra: Nancy 

• Thermen Nijmegen: Cocky 

• Sauna Soesterberg: John 

• Veluwse Bron: Ria, René 
• Sauna & Thermen: Erik 

• Alie, Marinus, Martijn, (eigen titel) 

• Erelid: Erik Bierenbroodspot 

Niet Aanwezig met afmelding: 29 leden 

Niet aanwezig zonder afmelding:  67 leden 

 
1. Opening vergadering: John  
Om 20.00 uur heet John iedereen van harte welkom bij Zalencentrum Den Engel te Houten.  

2. Notulen ledenvergadering 01-02-2014. 

Tekstueel en inhoudelijk zijn er geen op- of aanmerkingen op de notulen en deze worden 
vastgesteld.  

3. Afscheid Ron als bestuurslid: 

John spreekt dankwoordje uit aan Ron. Ron is sinds 2009 actief in het bestuur.Ron heeft zich 
onderscheiden door zijn passie voor het opgieten, in de beginjaren als coach van de 
publieksjury, later als coach vakjury, In 2014 heeft hij zitting genomen in de vakjury. Hij heeft 
zich bewezen als iemand die recht vanuit zijn hart spreekt.Met dank voor alle inzet ontvangt 
hij namens de leden een envelop met inhoud.Mogelijk kunnen wij altijd nog een beroep op 
Ron doen. 
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4. Aanstellen nieuwe bestuursleden: 

Gerda Kennedy en Ria Reuvekamp hebben zich kandidaat gesteld voor het bestuur. 

Beide dames worden met algemene stemmen met ingang van 20 juni 2014 toegevoegd aan 
het bestuur. 

Hiermee wordt de bestuurssamenstelling als volgt: 

- Voorzitter : John den Boef 

- Penningmeester + vice-voorzitter : Harry Mensink 

- Secretaris : Mary Mensink 

- Bestuurslid : Jelle Zwiers 

- Bestuurslid : Gerda Kennedy 

- Bestuurslid:  Ria Reuvekamp 
 

5. Jaarcijfers 2013 

Harry presenteert de jaarcijfers voor 2013. 

De kascommissie heeft de financiële stukken van 01-01-2013 t/m 31-12-2013 gecontroleerd 
en akkoord bevonden. Ze stelt voor de stukken goed te keuren en het bestuur decharge te 
verlenen voor het financiële beheer over genoemde periode.  
 
Ledenvergadering keurt unaniem de financiële stukken goed en verleent het bestuur 
decharge voor het financieel beheer over de periode 01-01-2013 t/m 31-12-2013. 
 
6. Kascommissie nieuwe leden 

Wido geeft aan geen tijd meer vrij te kunnen maken voor de kascommissie.Ria kan vanuit 
haar functie als bestuurslid géén deel meer uit maken van de kascommissie. 

Wie zijn bereid deze taak over te nemen. 

Taakomschrijving een maal per jaar de boeken controleren op in- en uitgaven. Kandidaten 
voor deze functie kunnen zich aanmelden bij de secretaris. 

 

7. Begroting 2014 

Harry presenteert de begroting die door het bestuur is opgesteld. 

Begroting wordt vastgelegd en goedgekeurd door de aanwezige leden. 
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8. Huishoudelijk reglement 

Deze wordt in grote lijnen goedgekeurd door de aanwezige leden. Wouter, John en Erik 
hebben enkele inhoudelijke kanttekeningen, deze worden aangepast. Reglement wordt na 
aanpassingen opnieuw verzonden, zodat wij deze daarna zo snel mogelijk op de website 
kunnen plaatsen. Dit geld dan ook voor de statuten van de Saunameestervereniging. 

Website 

Zodra huishoudelijk reglement vrijgegeven wordt zal deze samen met de statuten door 
middel van een inlogcode voor de leden openbaar zijn. 

9. Verslag Open NK Saunameesters 2014 

Het bestuur kijkt terug op een geslaagd Event 2014. 

Dit jaar is voor de deelnemende Saunabedrijven de PR kosten van € 200,= geschrapt. 

Er was een luxe positie voor de vereniging inzake deelnemende saunabedrijven. 

Dit jaar hebben wij rust gecreëerd naar Saunabedrijven en de deelnemende Sauna-
Meesters. 

Publieksjury is als zeer goed bevonden, en blijft zeker behouden. 

Als zeer positief ervaren de toezending van de scorelijsten 

Onze doelstelling samenwerking met elkaar en voor elkaar is geslaagd. 

Erik Gloudemans brengt zijn complimenten uit naar het bestuur voor het Event van 2014. Hij 
heeft het als erg goed ervaren, weinig commotie en weinig geklaag in de wandelgangen. 

Uiteraard kunnen wij van een aantal op- en aanmerkingen leren, en dit zeker meenemen 
naar het Event 2015. 

Wij denken als bestuur dat wij erin geslaagd zijn. Op enkele foutjes na, maar ook daar leren 
wij van. 

10. Werkgroep Saunameestervereniging 

Op 28 mei 2014 heeft de evaluatie van het Event bij Sauna Oase plaats gevonden. 

Aanwezig: Vincent, Ron, Jelle, Gabriëlla, Nancy, Gerald, Michel, Mary,John 

Afwezig met kennisgeving: Yvan, Monique 

a. Open NK 2014 Saunameesters:  

Allemaal tevreden over het verloop van het Event 2014. Wat vooral naar buiten komt is de 
rust, professionaliteit en de onderlinge saamhorigheid. Tevreden over de finaledag op 
zaterdag, dit geeft de saunameesters de gelegenheid om aanwezig te kunnen zijn. Dit is ook 
in grote getale gebeurt. 
Op/aanmerkingen zijn altijd welkom, dit om de kwaliteit en kwantiteit te verbeteren. 
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b. Algemene Opmerkingen: 
Voorpraatje door Saunameesters tijdens de halve finale en finale wordt als tijdrovend 
beschouwd. Voorstel deze te laten vervallen. Mening is, dat de jury zeker weet dat de 
finalisten deze kennis in huis hebben. Saunameester verteld alleen welke opgieting hij gaat 
verzorgen.  
Met ingang van volgend Event de Solo’s & Duo’s splitsen. Wordt uitgewerkt door bestuur. 
Een en ander is afhankelijk van inschrijvingen. 
Tussen de laatste voorronde en halve finale dient voldoende voorbereidingstijd te zitten. 
Wordt door bestuur opgepakt. 
Als storend tijdens het Event is ervaren: foto’s, telefoon, knuffelen, het aanwezig zijn! Wij 
hebben als Bestuur, Jury, Deelnemende Saunameesters een voorbeeldfunctie.  
c. Jury tijdens het Event: 
De volgende opmerkingen kwamen naar voren: Graag vrouwen in de jury, wellicht een frisse 
wind door de jury. 
Rapporten is men in het algemeen tevreden over. 
d. Een aantal kritische punten voor de jury zijn naar voren gekomen: 
Hoe kan men op rapport iets vermelden, als je dit nooit hebt kunnen waarnemen van de 
plaats waar je als jury zit.  
Juryleden staan vaak in hal, gangetje van Saunacabine, hoe kun je dan ooit het praatje van 
de Saunameester goed horen. Hier is veel kritiek op gekomen, er wordt door jury iets 
verwoord op rapport terwijl dit door Saunameesters wel verteld is tijdens b.v. voorwoord. 
Voorstel: Juryleden staan altijd voor de Saunameester, en niet achter de Saunameester. 
Het commentaar op rapport als lovend vermelden, punt is dan niet conform commentaar 
rapport. 
Juryleden altijd een onderdeel van de jurering. 
Voorstel:  (moet nog volledig uitgewerkt worden na goedkeuring overige leden): 
Werkgroep gaat nieuwe jury voorstellen maken d.m.v. een raamwerk. Wappers-Warmte-
Thema-Geuren-Veiligheid. Dit zal de meetlat worden voor nieuwe jurering. 
Juryleden ieder op een onderdeel inzetten, dus b.v. een jurylid specifiek warmte, een jurylid 
specifiek voor wappers, etc. deze jureren dan volgens meetlat nieuwe jurering. 
Juryleden een aantal minuten na de opgieting cijfer bekend maken. Daarna rapport 
schrijven. 
e. Voorstel Open NK Saunameesters 2015: 

o Geen dagwinnaars meer, maar de totaalscore van iedere Saunameester tijdens Event 
in totaalscorelijst plaatsen. De hoogste (b.v.) 24 gaan door naar de volgende ronde. 
Op deze wijze maakt iedereen een kans verder te komen. 

o Op de Eventdag wordt er een dagwinnaar bekend gemaakt door de publieksjury.  
Dit zijn voorstellen door de werkgroep. En zullen nog verder uitgewerkt worden.  
 
11. Plannen voor de toekomst 
 PR uitbreiden 
 Social media uitbreiden en verfijnen 
 Fundering repareren en verstevigen 
 Duidelijk aanwezig zijn als Saunameestervereniging bij de Sauna bedrijven 
 Voor Saunabedrijven vraagbaak zijn 
 Voor Saunameesters vraagbaak zijn 
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 Sauna informatie samenvoegen tot een geheel. 
 Educatie – tips over kachels etc. 
 Verzekeringen 
 Workshops voor Saunameesters 
 Certificering vanuit Saunameestervereniging 

Bovenstaand zijn ideeën waar wij over denken en voorleggen aan de leden. Indien je 
mededelingen of vragen hebt kun je deze altijd zenden naar; 
secretaris@saunameestervereniging.nl 
 
 
12. Rondvraag 
Hans Barendse Thermen Bussloo heeft cursus gevolgd bij Crone4 (Italië) en deze goed 
bevonden. 
Jimmy Trioen Thermen R stelt vraag inzake open vuur in cabine. 
John hier even jouw reactie!!!!!! 
 

8. Sluiting 

John bedankt de aanwezige leden, wenst nieuwe bestuursleden succes en sluit de 
vergadering om 23.30 uur.  
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