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Notulen Algemene ledenvergadering d.d. 29 juni 2018  
Dorpshuis de Neng, Hoogland  

 

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

Aanwezig: Adri van der Veer, Alie Groeneweg, Anita Brottemsmo, Bastiaan van der Werf, Brenda v.d. Heuvel , 

Deborah Longayroux, Edwin van Hoek, Eibert Oostendorp, Fred Willems, Geoffrey Paffen, Gerald Snellink, Jannie van 

der Veer, Jim Cornelissen, John Drop, John Werk, Marcel van der Wolf, Marinus Groeneweg, Marja Paffen, Martijn 

Alles, Mike Krijgsman, Maurice Tukker, Monique van der Wolf, Nina Remmerde, Peter Sonder, Piet Oostwal, 

Raymont Longayroux, René Thijssen, Ron Koelewijn, Sandra Donk, Trudy Bols, Vincent Praster, Yvonne Oostwal. 

Afwezig met bericht: Barry Jacobs, Leon Bastiaans, Marcel Adelaar, Marjan Burghout, René Gibels, René Reuvekamp, 

Ria Reuvekamp, Rien Konings, Rob Gommans, Trien Moesman, Wim Moesman. 

 

1. Opening van de vergadering door de voorzitter. Hij heet alle aanwezigen welkom. 

 

2. De notulen van 21 januari 2018 worden goedgekeurd en kunnen gepubliceerd worden op de website.  

 

3. Ria Reuvekamp heeft aangegeven per direct af te treden als bestuurslid. Het bestuur bedankt haar hartelijk voor 

haar inzet gedurende de afgelopen periode. Het voorstel het bestuur in te krimpen tot 4 personen en hierbij de 

voorzitter de beslissende stem te geven bij een gelijke stemming wordt aanvaard. 

  

4. Aftredend bestuurslid is Harry Mensink. Leden die zich beschikbaar willen stellen voor een bestuursfunctie, niet 

persé die van penningmeester, worden gevraagd zich vóor de volgende vergadering schriftelijk aan te melden en 

hierbij 5 handtekeningen te overleggen van leden die de kandidaat steunen.  

 

5. De penningmeester licht de jaarcijfers van 2017 en de begroting voor 2018 toe. Opvallend is het toegenomen 

aantal leden en de verkregen contributies. 

De kascommissie, bestaande uit Brenda van de Heuvel en Piet Oostwal, bespreekt haar bevindingen.  

De vergadering verleent decharge aan het bestuur; volgens het advies van de commissie. 

 

6. Evaluatie Event 

- Adrie van der Veer heeft voorgesteld een extra prijs beschikbaar te stellen voor de publiekswinnaar van de 

finale. Besloten wordt de publiekswinnaar in alle voorrondes te benoemen maar hier geen aparte prijs aan te 

verbinden. 

 

- Rob Gommans heeft een voorstel ingediend een stuurgroep op te richten die door middel van een enquête en 

analyse van het event aanbevelingen gaat doen ter verbetering van de jurering.  

Vermeld wordt dat het bestuur en de jury altijd open staat voor opbouwende feedback en het aan de leden is 

om de regels voor hun eigen competitie te verbeteren en vast te stellen. 

Na inventarisatie blijkt er geen behoefte aan een stuurgroep of enquête. 

 

- Anita Brotemsmo heeft een aantal punten ingediend. 

Ze stelt voor de halve puntjes in de jurering af te schaffen. De jury verklaart dat zij dit noodzakelijk vindt om de 

nuancering te kunnen aangeven tussen de verschillende omschrijvingen. Afgesproken wordt voor zo ver 

mogelijk een toelichting te schrijven in het “tip en tops” rapport. 

Verder is een punt van aandacht volgens haar de beoordeling van deelnemers waar eerdere prestaties in 

worden meegenomen. Dit punt wordt besproken en juryleden Ron en Vincent melden dat er direct een 

formulier wordt ingevuld na een opgieting en er geen eerdere prestaties worden betrokken er ook geen overleg 

is tussen de juryleden onderling en bij grote afwijzingen in de beoordeling om een verklaring 

wordt gevraagd door de jurycoach. 
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Gevaarlijke toestanden zijn aangemerkt in het Juryrapport Randvoorwaarden welke wordt beoordeeld door de 

jurycoach. 

 

Het punt “contact met de gasten”hoe wordt dat precies beoordeeld? De omschrijving van het juryrapport wordt 

verduidelijkt door Ron, Vincent en René. 

Er wordt niet meer doorgegeven hoe warm een sessie gaat zijn. Dit is niet noodzakelijk voor het invullen van de 

beoordeling. Op iedere locatie wordt er voorafgaand aan de wedstrijdopgietingen water op de kachel gebracht 

om verschil in omstandigheden te vermijden. 

Timing en Sfeer wat is dat eigenlijk? Op het juryrapport wordt dit goed beschreven. 

De punten op het juryrapport voldoen. Er is transparantie over hoe de beoordeling tot stand komt en de 

juryleden stellen zich neutraal op in het beoordelen van de deelnemers. Eventueel wantrouwen dat hierover 

naar voren komt is misplaatst maar de jury stelt zich open voor vragen hierover.  

 

7. .Rondvraag 

 

- Monique vraagt wat de status van de najaarsactiviteit. Deborah vertelt dat er komende week een mailing 

uitgaat hierover en het weekend van 3 en4  november hiervoor is vastgesteld. 

 

Edwin meldt dat er te weinig informatie op de website staat. Dit is door de nieuwe opzet nog niet 

toegevoegd. Vincent Praster wordt gevraagd foto’s en historische gegevens op de nieuwe site te plaatsen. 

E.e.a. moet wel tegen het licht van de AVG regelgeving worden beoordeeld of dat kan. 

 

Mike Krijgsman meldt dat hij zich distantieert van de uitlatingen van een fan en licht dit verder toe. 

 

Bas van der Werf stelt voor weer in te stellen dat dagwinnaars op de verschillende locaties doorgaan naar 

de volgende ronde. In de praktijk kan dit niet omdat de hoogte van de score bepaalt of iemand doorgaat. 

 

Ron Koelewijn meldt dat hij een leuk idee heeft voor de activiteit van 2019; met z’n allen naar Terschelling 

te gaan en stelt zich beschikbaar voor de commissie. 

 

Piet Oostwal merkt op dat Deverana heeft aangegeven volgend jaar niet meer beschikbaar te zijn als finale 

locatie. Het bestuur meldt dat het werven van bedrijven en deelnemende saunameesters voor volgend jaar 

in volle gang is. 

 

Er zijn verschillende initiatieven tot saunabezoek en opgietdagen die door leden en B&C worden 

georganiseerd waaronder de opgietdag Apeldoorn. Nina, Monique en Marcel gaan een opgietdag voor 

kinderen en partners organiseren. Mary geeft aan dat ook de promotie van de vereniging hierbij in 

overweging moet worden genomen; enthousiasmeer saunameesters of bedrijven voor onze vereniging.  

 

Hierna wordt de vergadering gesloten.  

 


