
  

Notulen Ledenvergadering Saunameestervereniging (SMV) 29 januari 2016 In Dorpshuis 
De Neng te Hoogland (Amersfoort) 

Aanwezige bestuursleden,  John den Boef voorzitter, Harry Mensink vice-
voorzitter,penningmeester, Mary Mensink Secretaris, Gerda Kennedy en Ria Reuvekamp. 

Aanwezigen: Vincent Praster, Brenda van den Heuvel, René Reuvekamp, Marinus 
Groeneweg, Alie Groeneweg, Martijn Alles, Elmie Rijkers, Wil Vandendijk, Nils Blom, 
Cocky Timmermans, Nancy Jansen , John Drop, Harry Pelkman, Diana Pelkman, Rob 
Breeman, Rob Gommans, Rogier Dijk, André Alaers, Carline Versluis, Urias Rahakbauw, 
Ron Koelewijn, Jimmy Trioen, Fred Willems, Leon Bastiaans (B&C), Monique vd Wolf, Piet 
Oostwal en Yvonne Oostwal. 

Afmeldingen:(met kennisgeving) Trien Moesman, Wim Moesman, Erwin Perik,          Chris 
vd Linden, Monique vd Linden, Gerald Snellink, Gerdine Stout, Jan vd Berg, Jim 
Cornelissen, Yvan Fermyn 

1. Opening 

De voorzitter opent om 20.00 uur de vergadering en heet de aanwezigen van harte 
welkom. 

2. Notulen ledenvergadering 25 februari 2015 

Geen aan- of opmerkingen op de notulen vanuit de leden. De notulen worden onder 
dankzegging aan de notulist goedgekeurd. 

3. Jaarcijfers 2015 en kascommissie 

De kascommissie, Brenda van den Heuvel en René Reuvekamp hebben financiële 
jaarstukken gecontroleerd en akkoord bevonden. De kascommissie geeft aan dat de 
jaarrekening 2015 in orde is bevonden, stelt voor de stukken goed te keuren en het 
bestuur decharge te verlenen voor 2015. 

Harry loopt punt voor punt de jaarrekening 2015 door. 

Het budget van de najaarjaarsactiviteit 2015 is niet besteed. Voorstel is dit te besteden 
als prijzengeld voor het Event 2016. Totaal 900,00 euro. Dit is voorlopig een eenmalige 
actie. 

Logo/naam Saunameestervereniging is vastgelegd voor 10 jaar dit verklaart de 
kostenpost onvoorzien van 267,67 euro. 

De resultatenrekening alsmede de balans zijn akkoord. 

De ledenvergadering keurt unaniem de jaarrekening 2015 goed en verleent het bestuur 
decharge voor het financiële beheer over de periode 1 januari tot en met 31 december 
2015. 

De kascommissieleden Brenda van den Heuvel en René Reuvekamp blijven nog een jaar 
aan. 



 

4. Aftreden bestuurslid Jelle Zwiers 

Vanaf heden 29 janurari 2016 is Jelle Zwiers afgetreden als bestuurslid. Helaas kon hij 
vandaag niet persoonlijk afscheid nemen. We bedanken Jelle hartelijk voor zijn 
jarenlange inzet voor de Saunameestervereniging. 

Er is geen noodzaak om de plaats van Jelle Zwiers op te vullen. Het bestuur blijft bestaan 
uit: John den Boef voorzitter, Harry Mensink Vice Voorzitter, Penningmeester,           Mary 
Mensink Secretaris, (Dagelijks Bestuur)                                                        Gerda 
Kennedy (PR) en Ria Reuvekamp Secretariaat  bestaan.  

5. Begroting 2016 

Harry loopt de begroting 2016 punt voor punt door.  

Begroting badjassen; De Leeuwerikhoeve sponsorde bestuur en jury in 2015 met 
uniforme badjassen. In 2016 heeft deze sponsor zich teruggetrokken. 

B&C zal voor 2016 bijdrage geven voor nieuwe uniforme badjassen voor bestuur en 
juryleden. Hierdoor zal begroting badjassen misschien lager uitvallen.  

Tijdens het Event 2016 gaan we over op munten in plaats van polsbandjes voor entree 
wedstrijden. 

Voorstel is ook om geen najaarsactiviteit te houden. 

Opmerking: waarom 900 euro en 500 euro uitgeven waardoor we op een negatief saldo 
uitkomen en daarmee ons spaarpotje verminderen.  

Harry legt uit dat we streven naar een buffer van rond de 2500/3000 euro voor de 
Saunameestervereniging. Eerder besproken tijdens ledenvergadering. Onze identiteit 
moet gewaarborgd blijven. (Kijkende naar het andere Event Aufguss NK).  

In 2015 is er door omstandigheden geen najaarsactiviteit geweest. Ook is er vanuit de 
leden géén input gegeven.  

Mailverkeer/Website/FB blijft in stand om direct de leden te kunnen informeren. 

Discussie inzake: wel/niet prijzengeld en voor-/najaarsactiviteiten. 

Stemming over: wel of geen activiteiten. Meerderheid stemt voor activiteiten.               
Stemming over: prijzengeld meerderheid stemt tegen (prijzengeld gaat niet door)       
Het prijzengeld gaat ingezet worden voor activiteiten. Rob Gommans, Brenda van den 
Heuvel, Carline Versluis en Ria Reuvekamp nemen zitting in activiteitencommissie. 
Ideeën zijn altijd welkom.  

Met dankzegging aan de penningmeester wordt door de leden akkoord gegeven aan de 
begroting 2016. 

6. Event 2016 

• We hebben voldoende aanmeldingen: 32 solo’s en 10 duo’s.  

• De volgende locaties stellen zich beschikbaar: Houten 3x, Woudfennen 2x,    Gidwi 
2x, Omega 2x, Den Ilp, Devarana, Goirle, Peize en Orange; 

• de indeling, data en locaties zijn bijna rond. Wachten is op 2 schriftelijke 
bevestigingen voor akkoord. 

• 3 maart starten we in Houten. De finale is wederom in Devarana; 
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• Juryleden: 

- Vaste juryleden: Marian Burghout, John Drop, Martijn Alles. 

- Vaste maandag jurylid: Ron Koelewijn 

- Vaste donderdag jurylid: nog in onderhandeling. 

- Jury-Coach: Maandag Nancy Jansen / Donderdag Gerda Kennedy 

- Roulerende juryleden op verzoek Saunameesters niet van toepassing. 

• De puntenverhouding vakjury en publiekjury wordt 70/30.  

• Het juryrapport blijft gehandhaaft. Vanaf de kwartfinale is er in 2015 gebruik 
gemaakt tijdens het jureren met een aanvulling op het juryrapport gemaakt door 
Rogier Dijk. 

• Rogier Dijk en Rob Gommans gaan verder met uitwerken van het juryrapport. 

7. Rogier Dijk & Rob Gommans (R&R) 

Rob Gommans heeft de uitslagen van 2015, de bevindingen van de enquête verwerkt in 
een gedetailleerde samenvatting en verwerkt in statistieken. Geeft een duidelijke 
uiteenzetting. Ook geeft hij een aantal aanbevelingen. 

Rogier Dijk geeft ook een presentatie over de resultaten van de enquête. Doel is een 
betere opgieter te worden. Ook hij komt met een aantal aanbevelingen. 

Rogier Dijk en Rob Gommans komen zo spoedig mogelijk met een eindresultaat en 
aanbevelingen richting bestuur. Het bestuur zal zich daarna buigen over de 
aanbevelingen en eventuele aanpassingen op het juryrapport. 

Het juryrapport is geëvalueerd en verbeterd. Als we het vergelijken met andere 
juryrapporten (ook internationaal) ziet ons rapport er zeer goed uit. Chapeau voor wat 
het rapport nu al is. 

8. Plannen voor de toekomst 

• Van, voor en door de Saunameestervereniging we gaan door! Zolang de leden dit 
willen gaan we door; 

• Onze Sponsor Beauty & Care (B&C): TOP! 

• We kunnen alleen door met hulp van leden. Input/ideeën geef het door op 
secretaris@saunameestervereniging.nl 

9. Rondvraag 

• Rob Breeman:  is blij weer terug te zijn. 

• Vincent Praster: R&R op de juiste plaats qua verbetering  juryrapport. 

• René Reuvekamp: wil weten of er rekening wordt gehouden met de duo’s qua 
locaties/ruimtes. Ja zowel in de voorrondes als voor kwart-/halve-/en finale is 
hiermee rekening gehouden. 

• Marinus Groeneweg: niet achteraf punten wijzigen; er komen vanuit R&R 
aanbevelingen en bestuur bekijkt hoe we het gaan aanpakken. 
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• Nils Blom: kunnen we iets doen om de wedstrijddagen op te leuken/meer 
interactie met de gasten? Met gasten wappertechnieken leren. “mini-workshops”. 
Dit gebeurd af en toe al heel spontaan. 

• Piet Oostwal: is blij met zijn besluit om bij deze vereniging aan te sluiten. 

• Rogier Dijk: kun je inactief lid zijn? Ja. Bij veel deelnemende Saunabedrijven 
krijgen leden van de SMV 50% reductie op de entreeprijs. De bedoeling is dat dit 
uitgebreid en gehandhaafd blijft.  

• André Alaers: ga door de weg die we ingeslagen zijn. 

• Elmie Rijkers: langdradig verhaal over veiligheid etc. is dat dit jaar weer zo 
uitgebreid, liever korter zodat we niet al te lang buiten moeten staan. Advies: lees 
het juryrapport goed door. Wordt alleen bij voorronde verwacht. 

• John Drop: complimenten voor het bestuur en rapportage R&R. 

• John Drop: plannen 2016, leerdag organiseren? Denk aan de Kliniek, techniek, 
workshops en BHV. Dit nemen we mee. 

10.Sluiting 

John sluit onder dankzegging aan de aanwezige leden de vergadering en wenst iedereen 
een goede thuisreis. 

Notulist: 

Ria Reuvekamp
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