Verslag algemene vergadering 23/02/2019
De voorzitter verwelkomt iedereen.
Verontschuldigde bestuursleden :
- Frank Rottiers
- Gery Vilters
Ontslagnemende bestuursleden :
- Lionel Vandooren
- Jacky Servais
- Alain Schepers
Kandidaat bestuursleden
- Jeroen Godefroidt
- Johan Braeckman
- Veerle d’Hoker
1. Afroeping namen bestuursleden
niet aanwezig : Zelzate - Sirault
2. Financieel verslag
Het saldo van de bankrekening op het einde van vorig jaar bedroeg
6.451 €.
op 31/12/2017 was het saldo 7.294 €.
Deze vermindering met 843 € kan verklaard worden door de aankoop
van 250 schildjes (gouden arend en schelp) voor een totale som van
1.682 €.
Zonder deze aankoop hadden we een positief saldo van +-840 €.
Gezien de inkoopprijs van de schildjes, het graveren inbegrepen 11,00 €
bedraagt, werd de verkoopprijs per 1 januari dan ook verhoogd tot 10,00 €,
De resterende euro is voor rekening van Euraudax België.
De bronzen en zilveren pins worden nog verkocht tot uitputting van de
voorraad (nog 4 bronzen en 11 zilveren). Daarna verdwijnen ze.
Monique heeft als commissaris de rekeningen nagezien.
Ze had geen opmerkingen.
3. Jaarlijkse deelnemingen
Verleden jaar werden er 43 wandelingen georganiseerd met een totaal
van 1.785 wandelaars, wat een gemiddelde geeft van 42 wandelaars en
48 km per wandeling.
In 2017 werden er 49 wandelingen georganiseerd met een totaal van
2.192 wandelaars, wat een gemiddelde geeft van 45 wandelaars en 50
km per wandeling.
Terug een lichte daling.

De volledige lijst is terug te vinden op de website Euraudax-Belgium.be.
Wij bedanken iedereen die heeft bijgedragen tot het doorgeven van de
resultaten van de tochten.
4. Nieuwe bestuursleden
- Jeroen Godefroidt : kalenderverantwoordelijke – met support van Willy
- Johan Braeckman : webmaster – met support van Alain
- Veerle d’Hoker : bestuurslid
5. Veiligheid
Fluohesjes moeten ’s nachts door de wandelaars gedragen worden.
6. Kalender 2020
Jeroen verzoekt de organisatoren om hun aanvragen over te maken voor
15 mei 2019. Er zal een formulier beschikbaar zijn op de
website.
7. Verslag webmaster
Dit jaar heeft de website 19.076 bezoeken gehad. Dit cijfer is stabiel.
9. Uitdeling aandenkens
Felicitaties voor Johan Braeckman ontvangt 5e schelp.
10. Varia – Vragen suggesties
Organisatoren met meer dans 3 tochten worden verplicht een 3 e man te
hebben
Initiatie wandelen in euraudax is mogelijk : max inschrijving :1,1 euro
Inschrijvingsgeld 25 km wordt verhoogd naar max.2,5 euro
Inschrijvingsgeld 50 km wordt verhoogd naar max.5 euro
Voorinschrijvingen met eventuele betaling worden enkel toegestaan met
een geldige reden. De toelating moet aan het bestuur gevraagd worden.
Johan zal een nieuwe website aanmaken die eenvoudiger aan te passen
zal zijn.
Euraudax organisatoren moeten de snelheid respecteren en ook de
groep bij elkaar houden.

