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Notulen Ledenvergadering Saunameestervereniging, 25 februari 2015 restaurant De 
Engel te Houten.  

De aanwezige bestuursleden, Jelle, John, Gerda, Harry, Mary en Ria 

De aanwezige leden zijn: Vincent, René, Marinus, Martijn A, Trien, Wim, Elmie, Wil, Nils, 
Cocky, Eibert, Gerald, Nancy, John D, Harry P, Anita, Rob en Andre kwamen iets later 
binnen. 

 

1. Opening 

Voorzitter John opent om 20.00 uur de vergadering en heet de aanwezigen van harte 
welkom. 

 

2. Notulen ledenvergadering 20 juni 2014 

Geen aan- of opmerkingen op de notulen vanuit de leden. John vult nog wel het een en 
ander aan. 

Punt 6 de leden voor de kascommissie zijn gevonden. Brenda en René zijn bereid 
gevonden om de kascontrole 2014 te verrichten. 

Punt 8 Huishoudelijk Reglement staat inmiddels op de website. 

De notulen worden onder dankzegging aan de notulist goedgekeurd. 

 

3. Jaarcijfers 2014 en kascommissie 

Brenda kon niet aanwezig zijn bij de kascontrole. Harry heeft alles in gescand en naar 
Brenda gemaild. Zij heeft alles gecontroleerd en akkoord bevonden. René heeft voor 
aanvang van de vergadering de kascontrole gedaan. Ook hij gaat akkoord. De 
kascommissie geeft aan dat de jaarrekening 2014 in orde is bevonden en stelt voor de 
stukken goed te keuren en het bestuur decharge te verlenen voor 2014. 

Harry loopt punt voor punt de jaarrekening 2014 door. Er zijn geen op- of aanmerkingen. 

De ledenvergadering keurt unaniem de jaarrekening 2014 goed en verleent het bestuur 
decharge voor het financiële beheer over de periode 1 januari tot en met 31 december 
2014. 

De kascommissieleden blijven nog een jaar aan. 

 

4. Begroting 2015 

Harry loopt de begroting 2015 punt voor punt door. Het bestuur is akkoord met deze 
begroting.  

De ledenvergadering is met dankzegging aan de penningmeester akkoord met de 
begroting 2015. 
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5. Event 2015 

We zijn afgelopen donderdag 26 februari gestart bij Fitland Helmond met het Event 
2015. De eerste dagwinnaar is bekend: Rob. Hij krijgt binnenkort de beloofde dagprijs. 

Enkele wijzigingen ten opzichte van 2014: 

• We hebben er een nieuwe sponsor bij. De Leeuwerikhoeve sponsort ons met 
badjassen voor het bestuur en de juryleden; 

• Het klassement is veranderd, zie website; 

• De jurering gaat ook anders, zie website; 

• We hebben nu 8 voorrondes met in totaal 53 deelnemers, waar van er 1 
voorronde met alleen duo’s, de andere 7 voorrondes met alleen singles; na deze 8 
voorrondes gaan er 20 singles en 4 duo’s door naar de kwartfinales met in elke 
kwartfinale één duo en de rest singles. Na deze 4 rondes gaan er 6 singles door 
naar de halve finale op 2 mei bij Gidwi en 4 singles door naar de halve finale op 9 
mei bij Peize. Waar ook de finale van de duo’s zal plaatsvinden. 5 singels zullen in 
de finale op 30 mei bij Devarana strijden om de felbegeerde titel; 

• Saunameesterwerkgroep en bestuur hebben een meetlat samengesteld, zie 
website; Op de website staat ook vermeld wat wel en niet mag; 

• John laat het vernieuwde juryrapport zien en loopt deze even door. En zijn in 
totaal maximaal 80 punten te verdienen. 40 punten van de vakjury en 40 punten 
van de publiekjury. De 20 hoogst genoteerde deelnemers van de singles gaan 
door net als de 4 hoogst genoteerde duo’s. Het algemeen klassement wordt 
wekelijks 1 keer aangepast. De deelnemers ontvangen zelf, via de mail, de 
uitslagen op de avond van de voorrondes of de volgende dag. Mary zal daar voor 
zorgdragen. Vraag van Martijn of er ruimte is op het rapport voor verbeteringen. 
De tips ed kun je op de dag zelf gelijk aan de juryleden vragen. Vijf de coach 
(Jelle) kun ook terecht voor je op- en aanmerkingen. Dit geldt ook voor de 
publiekjury. Wat Mary hoort geeft zij door aan de coach. 

• Rob geeft kort weer wat hij vond van de gang van zaken tijdens de eerste 
voorronde. Hij is tevreden; 

• Juryleden zijn * maandag Ron, John D en Nancy of Erwin, met 1 roulerend jurylid  

                    * donderdag John D, Erik en Gerda, met 1 roulerend jurylid;  

Gerda heeft aan dat zij het juryrapport prettig vond en fijn dat je na afloop van de 
sessie tijd hebt om tips ed aan de deelnemer kunt geven; 

• Er is geen overleg tussen de juryleden onderling meer. Ze geven zelf hun eigen 
beleving aan op het rapport. Opmerking van Rob: is het handig om ergens een 
ruimte te creëren waar je de jury kunt aanspreken. Nee. Je kunt de juryleden zelf 
aanspreken en misschien zelf even kijken waar het kan. Vraag van John D: neem 
je de behaalde punten mee naar de kwart- halve en finale. Nee. We starten elke 
ronde met nieuwe kansen en dus een nieuwe puntentelling. Vraag van Elmie: 
waarom er meer rondes zijn. Dit heeft te maken met o.a. meer rust en meer 
mogelijkheden. 
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6. Plannen voor de toekomst 

Uitbreiding PR-activiteiten. Gerda vertelt dat in verband met de kampioenschappen 
Nederland/België alle saunabedrijven in deze landen zijn aangeschreven. Met o.a. tekst 
en uitleg wat de vereniging is en wat zij doet. Of ze iets voor kunnen willen betekenen. 
Sommige bedrijven zijn tevens telefonisch benaderd. Deze aanschrijving is gericht op 
naamsbekendheid, bereikbaarheid van de saunameesters op het gebied van kennis 
delen, trainingen en netwerken. En opgieten bij andere saunabedrijven. Zo zijn we o.a. 
ook naar de Hezemeer en Gidwi geweest om ons wat meer te profileren. Er zijn stukjes 
geschreven op onze eigen website en op Saunagespot. 

Promotiemateriaal. Dit is een poloshirt met ons logo erop geborduurd. Deze poloshirts 
zijn te koop. Het is tevens onze dagprijs.  

Anita vraagt of we ons ook bekend maken bij bezoeken van sauna’s zodat zij op de 
hoogte worden gesteld van ons bestaan. Ja, dat doet het bestuur al. Zowel in de vorm 
van de saunameesters aanspreken als visitekaartjes ed. De leden kunnen dit natuurlijk 
ook zelf bij bezoeken van saunabedrijven doen. Iedereen is immers ambassadeur van de 
Saunameestervereniging. 

Trien vraagt of de automatische reactie die nieuwe leden ontvangen aangepast kan 
worden. Ze mist nog een persoonlijk tintje. Mary gaat dit samen met Vincent regelen. 

We blijven promoten. De leden kunnen hierbij zelf ook veel betekenen. Zie bovenstaand. 
Promoot de vereniging. 

Rob vraag wat de voordelen zijn als je lid wordt/bent. Kan hiervoor een flyer gemaakt 
worden. Gerda zal dit meenemen. 

 

7. Rondvraag 

Wil: worden zowel 2 Belgen als 2 Nederlanders afgevaardigd naar de Sauna.WM? Ja. Van 
wie wil worden de hoogst genoteerde 2 Belgen en de hoogst genoteerde 2 Nederlanders 
afgevaardigd. 

John D: geeft de complimenten aan het bestuur voor het vele werk wat zij verrichtte. 

Andre: Onze Belgische leden moeten voor het overmaken van contributie extra betalen. 
Kan er ook een Belgisch bankrekening geopend worden. Voorstel om het zelfde als 
verleden jaar te handhaven. Contant aan Mary geven. 

John: najaar activiteit. Wat zullen we doen? Ideeën/tips ed graag mailen naar het 
bestuur. Er is al een aanbod om een sauna geheel alleen voor de saunameesters en 
partners open te stellen. Gerda en Ria willen het wel organiseren. Maar meer ideeën ed 
zijn uiteraard van harte welkom. 

 

8. Sluiting 

Om 22.00 uur sluit John de vergadering en wenst iedereen een goede thuisreis. 

 

Notulist 

Ria Reuvekamp 

 


