VERSLAG VAN DE BESTUURSVERGADERING SVB
Op 17/01/2018 te Fitopia
Aanwezig: Guy (Nirvana), Michel (Hezemeer), Rik (Thermen R), Erik (Fitopia), Geert (Katara), Remi
(penningmeester), Jari (Londerzeel, Dilbeek, Mineraal), Werner (Pure en Atlantis)
Verontschuldigd: Björn (Aquarein), Etienne (Grimbergen en Boetfort)
Voor het gemak zijn de “to do’s” gemarkeerd in geel
FINANCIEN
Resultaat 2017 : -1.309 euro
Vooral een deel van de kosten van de nieuwe website drukt het resultaat van 2017. Ander deel van
deze kost is ten laste van 2018.
Stand rekening op 31/12/17 : 34.178 euro
Lidgelden 2017 nog te ontvangen van Aquarein, Yolande Buekers en Wellness4youto. Remi herinnert
om dringend te betalen. Graag zien we de betaling geregeld om de vermelding op de SVB website te
kunnen blijven garanderen.

NIEUWE WEBSITE
Proficiat Werner voor het uitstekende werk en resultaat !
Eerste evaluatie:
Statuten en voorwaarden om lid te worden nog toevoegen > Werner.
Alle leden ontvingen inloggegevens om hun vermelding te beheren.
We verzoeken alle leden om SVB te vermelden op hun website met het nieuwe logo, een link naar de
site van SVB en een begeleidende tekst “Saunavereniging België waakt over de goede kwaliteit van
onze sauna’s”.
Remi kijkt de websites na van oud-leden. Mochten zij het logo van SVB nog gebruiken dan doet hij
het nodige om het te laten weghalen.
Beheer:
Resengo zal een ID aanmaken voor Werner en Geert
Logingegevens mailadressen:
Voor info@svb.be: gaat naar Michel, Erik, Werner, Remi en Geert. Inloggegevens zie mail Werner van
10/01/18
Voor prive@svb.be: gaat naar Werner en Guy
Voor openbaar@svb.be: gaat naar Michel en Erik
Werner doe hiervoor het nodige.

WELLNESSCHEQUE
Alle deelnemende centra vermelden op website
Promo Valentijn > mailing naar alle adressen in ons bezit > geboorte van de Wellnesscheque >
Valentijn > opgietmaand maart.
Pers: HLN, Nina etc.
Geert verstuurt schrijven naar alle leden voor deelname te bevestigen.

RESENGO

De vraag omtrent de werking van Jan Aquaheaven werd doorgegeven aan de werkgroep privé. Hun
vraag aan de leden die met Resengo werken om problemen te melden kreeg weinig reactie.
Stel je nog problemen vast, richt je vraag dan best rechtstreeks aan Resengo.

OPGIETMAAND MAART
In navolging van de succesvolle initiatieven van de laatste twee jaren organiseren we in maart de
opgietmaand. Openbare sauna’s kunnen 1 weekend bestaande uit vrijdag, zaterdag en zondag
opgeven. SVB zal hiervoor reclame maken. Het staat de centra vrij om ook in de andere weekends
zelf initiatieven te nemen voor opgietweekends.
Erik doet het nodige

SOCIALE WETGEVING
De voordelige flexijobs in PC302 Horeca kenden we al. Nieuw is dat dit statuut vanaf 1/01/18 ook
werd ingevoerd voor PC314 waaronder beauty ressorteert. Wil je dit administratief eenvoudig
houden, dan kunnen we je aanraden om deze werknemers bij een interimkantoor te plaatsen.
Laat dit voordeel niet liggen !

SAVE THE DATES
Volgende bestuursvergadering op woensdag 21/2 in Roeselare om 10 of 11u (nog te bepalen). Rik,
heb jij overnachtingstips ? Geert laat zich alvast excuseren.
Op woensdag 28 maart om 10u roepen we alle leden op om aanwezig te zijn op de volgende
ledenmeeting, tevens ook jaarvergadering. Locatie nog te bepalen. We werken een interessant
programma uit rond social media. Zeker de moeite waard (Erik).
Zaterdag 21/4 om 10u bestuursvergadering in Fitopia
Woensdag 23/5 om 10u bestuursvergadering, eventueel bij Etienne ?
Maandag 18/6 om 10u bestuursvergadering, locatie te bepalen

Zeker te onthouden uit dit verslag:
Nationale opgietmaand maart – schrijf je in bij erikd@fitopia.be
Noteer 28/03/18 voor de nieuwe ledendag met jaarvergadering

