
  
 
 
 
 
 

 

Notulen Algemene Ledenvergadering Saunameestervereniging 10 februari 2017 In 

Dorpshuis De Neng te Hoogland (Amersfoort). Aanvang 20.00 uur 

Aanwezige bestuursleden: John den Boef, Harry Mensink, Mary Mensink, Gerda Kennedy 

en Ria Reuvekamp. 

Aanwezigen: Vincent Praster, Brenda van den Heuvel, René Reuvekamp, , Cock 

Timmermans, Trien Moesman, Wim Moesman, Nancy Jansen , John Drop, Harry Pelkman, 

Ron Koelewijn, Monique van der Wolf, Deborah Longayroux, Raymond Longayroux, Piet 

Oostwal, Yvonne Oostwal, Barry Jacobs, Corrie van den Bosch, Wilfried de Herdt, Jim 

Cornelissen en  Jill Ko,  

Afmeldingen met kennisgeving: Marinus Groeneweg, Alie Groeneweg, Marianne 

Burghout, Martijn Alles, Elmie Rijkers, Wil Vandendijk, Diana Pelkman, André Alaers, 

Albert van Dalen, Bert Zuiderwaart, Carla Bostelaar, Huub Koning, Cor Eckers, Jeroen 

Rossen, Hans van den Elzen, Fred Willems en Wouter Zijlman 

Speciale gast Sonja 

 

1. Opening 

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

welkom. 

 

2. What2do’ Hulpverlening in de Sauna, door Sonja 

Sonja geeft een mooie presentatie. 

 

3. Notulen ledenvergadering 29 januari 2016 

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

dankzegging aan de notulist goedgekeurd. 

 

4. Jaarcijfers 2016 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 2016 in orde is bevonden, stelt voor de stukken goed te keuren en het 

bestuur decharge te verlenen voor 2016. 

Harry loopt punt voor punt de jaarrekening 2016 door. 

De resultatenrekening alsmede de balans zijn akkoord. 

De ledenvergadering keurt unaniem de jaarrekening 2016 goed en verleent het bestuur 

decharge voor het financiële beheer over de periode 1 januari tot en met 31 december 

2016. 

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

als niemand zich aanmeld voor de kascommissie. 
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5. Begroting 2017 

We hebben er een nieuwe sponsor bij: Kachelbouwer Sauna Technics. Samen met Beauty 

& Care is deze nu een sponsor. 

Harry loopt de begroting 2017 punt voor punt door.  

Martijn Alles gaat de publiekjury coachen en diverse andere taken verrichten tijdens het 

event.  

We zijn een vereniging zonder winstoogmerk en willen daarom niet teveel saldo in kas 

hebben. Het doel is plm. 3000 euro in kas te hebben. 

Meer aandacht op de website voor de voordelen om lid of donor te zijn van de SMV 

Met dankzegging aan de penningmeester, en ook aan leden voor hun inbreng, wordt door 

de leden akkoord gegeven aan de begroting 2017, met de volgende activiteiten die nog 

moeten worden aangepast: 14 x dagvergoeding i.p.v. 15 keer. Huur locatie wordt 

gehalveerd naar 400 euro. We mogen bij Thermen Houten de volgende Algemene 

Ledenvergadering houden. En de najaaractiviteiten wordt verlaagd naar 500 euro. 

 

6. Event 2017 

• We hebben voldoende aanmeldingen: 36 solo’s en 10 duo’s.  

• De volgende locaties hebben zich al beschikbaar gesteld: Houten, Woudfennen,  

Den Ilp, Devarana, Goirle en Orange. 

• De indeling, data en locaties zijn bijna rond. We zoeken nog een locatie voor de 2e 

ronde.  

• 6 maart starten we in Houten. De finale is wederom in Devarana; 

• Na de voorrondes gaan er 18 solo’s door op basis van de behaalde punten. 

Na de 2e ronde gaan er 10 solo’s door naar de have finales. 

Na de halve finales gaan er 5 solo’s door naar de finale. 

Na de voorrondes gaan er 5 duo’s door naar de finale. 

Data van de voorrondes zijn: 6/3; 9/3; 13/3; 16/3 18/3; 23/3 en 27/3 

Data van de 2e rondes zijn nog niet bekend 

Data halve finales solo’ zijn: 13 en 14 mei bij de Woudfennen 

Datum finale duo’s is op 20 mei bij Houten 

Datum finale solo’s is op 27 mei bij Devarana. 

• Juryleden: 

- Vaste juryleden: Vincent Praster, Marian Burghout, John Drop, Ron Koelewijn. 

- Jury-Coachen: Nancy Jansen en Gerda Kennedy 

- Martijn Alles is reserve jurylid. 

• Er komt een apart velletje per jurylid bij het rapport voor de tips en tops. 

• Er is een vraag binnen gekomen: Waarom er saunameester in hun eigen sauna 

opgieten. Antwoord: het kan helaas soms niet anders, omdat er veel deelnemers 

van dezelfde saunabedrijven meedoen.  

• We werken met 7 publiekjuryleden. Martijn Alles is de publieksjurycoach. 

 

7. Rooster van aftreden  

Volgens het Huishoudelijk Reglement is er een rooster van aftreden op volgende van 

FIFO. (First in First out). Om in het begin van het jaar het bestuur te wijzigen is niet 

handig. Daarom is er besloten om een 2e Algemene Ledenvergadering te houden. 

Deze vindt plaats begin 4e kwartaal. Tijdens deze 2e ALV komen het rooster van 

aftreden en de begroting aanbod. Minimaal een bestuurslid treedt dan af. Het 

aftredende bestuurslid kan zich dan gelijk weer herkiesbaar stellen.  
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Nieuwe kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich schriftelijk aanmelden bij de secretaris. 
Dit moet vóór aanvang van de ledenvergadering gebeuren. Een kandidaatstelling moet 
ondertekend zijn door minimaal vijf stemgerechtigde leden en dient vergezeld te gaan vermelding 
van de functie die hi/zij in het bestuur ambieert en waarom hij/zij in het bestuur wil. 
Zie Huishoudelijk Reglement. 
 
In 2017 is Mary aftredend en ze kan zich weer herkiesbaar stellen. 
 

8. Rondvraag 

• Monique: wat doen we met de opmerkingen/vragen/klachten  van de gasten dat 

als eerste (zoveel) personen de cabine in mogen voor aanvang van de wedstrijd. 

Voorstel is om de deelnemende saunameesters en de publiekjury ook muntjes te 

geven en mee te laten lopen met de overige gasten. 

• Harry: is het verhaal vooraf nog steeds noodzakelijk. Ja, zie juryrapport. 

• John Drop: complimenten voor het bestuur  

• Ria: wie willen de najaarsactiviteiten organiseren? Er is al een 

najaarsactiviteitencommissie. We polsen wie van deze groep willen blijven. Harry 

en Gerda melden zich aan. 

 

9. Sluiting 

John sluit onder dankzegging aan de aanwezige leden en hun inbreng de vergadering en 

wenst iedereen een goede thuisreis. 

 

Notulist: 

Ria Reuvekamp 


