
Notulen van de Algemene Vergadering van 27/02/2010.

De voorzitter verwelkomt alle aanwezigen.
I. Het bestuur

4 bestuursleden: P. Van Herreweghe, F.Delaere, A. Goudaillier en J Servais waren 
ontslagnemend en hernieuwden hun kandidatuur. Er waren geen nieuwe kandidaten zodat zij 
terug herverkozen zijn voor 4 jaar.  Vervolgens deelt de voorzitter mee dat Alain Schepers 
technieker wordt en vervangen wordt door Luc Fraipont die actief lid is en 
homologatieverantwoordelijke.
Frank Rottiers was sinds vorig jaar in het bestuur en wij stellen voor om hem mee in het 
bestuur op te nemen om de rekeningen te maken en de contacten met Frankrijk te 
onderhouden.

II Problemen met Frankrijk

Wij hadden een akkoord met Jean-Joel de Rudnicki ex-voorzitter van de UAF.
België mocht verder doen op de manier die wij gewoon waren en wij gingen hiervan 
schriftelijke bevestiging krijgen.
Tot op heden ontvingen wij niets. Intussen werd de Rudnicki vervangen door Gérard Maurice 
verantwoordelijke voor de ski en het zwemmen. met wie de verstandhouding ook niet 
optimaal is.
De stand van zaken: de homologatienummers voor de 1ste arend en schelp kunnen bekomen 
worden bij Serge Richard
Wat de aandenken voor de 5de en 10de arend betreft zijn er problemen.
Er is een voorraad bij Baudouin Rossius. Er was een afspraak tussen Frank en Baudouin dat 
wij die konden afhalen doch de UAF ging hier niet mee akkoord. 
Paul Van Herreweghe heeft nog 2  5de arenden in stock. Hij ging op zoek naar een firma  en 
bracht een model van de nieuwe trofeeën mee. Het bestuur zal kortelings een beslissing over 
de aankoop ervan nemen. Verder wordt er medegedeeld dat wanneer mensen een brevet in het 
buitenland behalen er zal gevraagd worden om de kaart bij de lijst toe te voegen. De kaart zal 
hun worden terugbezorgd. Bij het behalen van een schelp of een arend in het buitenland wordt 
U verzocht de lijst bij Luc Fraipont binnen te brengen en de betaling op de rekening van 
Euraudax België te verrichten.

III  Betrekkingen met Nederland

Wij hadden contact met de mensen van HORST die graag terug zouden organiseren. Zij 
werden op de vergadering van vandaag uitgenodigd maar zij zijn niet aanwezig.Antoine deelt 
mee dat hij graag zou hebben dat  zij inrichten onder de naam van Euraudax Nederland en niet 
de UAN. Er zijn problemen met Marinus in Frankrijk. Nederland kan inrichten en de 
homologaties kunnen via België gebeuren. Het zou misschien wenselijk zijn Marinus uit te 
sluiten op hun tochten zoals wij met hem deden.

IV  Financieel verslag
Yves deelt het volgende mede:

Op 31.12.2008 hadden wij in kas en bank: 5.479,85€.
Op 31.12.2009 bedroeg dit 5.898,57€.



Dit is een stijging met een 400€
Dit kan misschien niet veel lijken maar gelieve rekening te houden dat wij volgende aankopen 
hebben gedaan :
Het maken en graveren van 17 medailles voor de 3de arend.
De bestelling bij de firma in Brussel van 500 medailles voor de arenden en 200 medailles 
voor de schelpen.
Sinds december vorig jaar worden de namen en de nummers erop gegraveerd en dit zal op 
regelmatige tijdstippen gebeuren zodat er geen achterstand meer is.

De rekeningen werden onlangs in Laken door de twee commissarissen Monique en Marc 
nagekeken.
Marc en Monique verklaarden dat de rekeningen correct waren en  goedgekeurd worden, 
zodat aan de penningmeester ontlasting kan verleend worden.

V  Jaarlijkse brevetten

In 2008 organiseerden wij 68 tochten  en hadden in totaal 4374 wandelaars.
In 2009 organiseerden wij 6l tochten en telden slechts 4047 wandelaars zijnde een 
vermindering van 327 wandelaars.
In 2010 zal Euraudax België 58 tochten organiseren wat betekent dat er een paar 
organisatoren ermee ophouden, namens het bestuur wil ik hen dan ook bedanken voor hun 
organisaties en indien ze wensen kunnen zij steeds opnieuw een aanvraag indienen voor in 
2011 te kunnen organiseren.
Welkom aan de nieuwe organisatoren.
Gelieve rekening te houden dat op vrijdag 03/06 en zaterdag 04/06/2011 in België meer 
bepaald in Lommel de 200 Km doorgaat en er dus die zaterdag in België geen andere 
Euraudaxwandeling mag plaatsvinden

VI Webmaster

Toestand website Euraudax-Belgium voor het jaar 2009

De website werd in de loop van het jaar 2009 ongeveer 19.500 keer geraadpleegd zijnde 53,5 
raadplegingen per dag. Naast de onthaalpagina worden de kalender en de foto’s het meest 
geraadpleegd. Sinds kort deed ik beroep op de diensten van de statistiek “ Xiti” die gratis en 
zonder publiciteit zeer precieze inlichtingen verstrekt in verband met de frequentie van de 
website. Voorheen had ik reeds de diensten van “ countus” getest maar de bezoekers werden 
overstelpt door de publiciteit. Ik verontschuldig mij voor dit ongemak die enkele weken 
duurde.

De nieuwe layout ( grijs en groen) werd goed onthaald.

De newsletter kende grondige wijzigingen. Aanvankelijk was  het een eenvoudige e-mail en 
dit af en toe. Momenteel wordt zij aangedreven door de gratis diensten van “ your mailing list 
provider” ze wordt wekelijks verzonden en is gepersonaliseerd ( iedereen krijgt hem 
toegestuurd met zijn voornaam) et zij die het wensen kunnen zich inschrijven, ze kunnen hun 
abonnement annuleren of hun e-mail zelf wijzigen. Eind 2009 zijn er 139 personen die een 
abonnement hebben.



Tot slot zou ik volgende personen willen bedanken voor hun medewerking:

Yves en Lydia voor de vertalingen
Helga, Lucia, Krikri en Joost voor de foto’s
Zij die mij hun folder per e-mail of per post laten geworden.

Ik dank U voor uw aandacht  

VII Verantwoordelijke van de homologaties.

Luc Fraipont vraagt of er op de bladen voor de aanvraag van arenden of schelpen kan vermeld 
worden welke prijs werd betaald: 1.50€, 7.50€ of 22.50€

VIII Materiaalmeester verantwoordelijke van sterren en pijlen

De materiaalmeester vraagt de organisatoren in het geval zij hem ontmoeten zij  zouden 
informeren naar hun doos.  .Momenteel zijn de dozen klaar tot begin mei.
Jacky Servais deelt mee dat er in 2010 slechts 1 ster zal worden georganiseerd door Andre 
Degransart in de Ardennen( de streek van La Roche). Het is de organisator die zijn groep 
samenstelt. Het is evident dat wanneer iemand geinteresseerd is contact kan opnemen met de 
organisator. Het reglement voorziet dat iedereen kan deelnemen. Voorheen werden de boekjes 
in Frankrijk besteld. Het probleem is opgelost , hij nam 200 copijen zodat wij een voorraad 
hebben. Wat de homologatie   betreft deelt hij mee dat de verantwoordelijke van Frankrijk 
aanwezig zal zijn. Verder wordt er beklemtoond dat er geen twee sterren of pijlen gelijktijdig 
mogen plaatsvinden en dat dient vermeden te worden dat zij samenvallen met een ander 
brevet.

IX Internationale kalender

Marc Libion deelt mee dat er veel fouten in de kalender werden vastgesteld. Tochten werden 
afgelast of zelfs niet vermeld. Hij stelt voor om voorafgaandelijk contact op te nemen.

X  Leden.

Yves deelt mee dat door Aktivia een minimum aantal leden wordt opgelegd. Dit minimum is 
bepaald op 15. Wij hebben momenteel 21 leden. Wij lopen het risico als wij het minimum niet 
meer bereiken dat wij niet meer mogen organiseren. Hij dringt er dan ook bij de organisatoren 
op aan om zich aan te sluiten bij Euraudax Belgie¨. 

XI Punten te herinneren aan de organisatoren 

Het dragen van reflecterende kledij is verplicht als het donker is.
 De prijs voor het bekomen van de reflecterende kledij  is reeds gedaald naar 4€ Er wordt 
gevraagd dat de organisatoren de wandelaars hieraan herinneren.
Er moet een laatste man zijn en seingevers.
Er wordt gevraagd de vertrekplaats aan te duiden door middel van borden, niet iedereen is in 
het bezit van een GPS.
De wandelaars moeten achter de baankapitein wandelen.



 

XII Varia

Kan er in de dozen  geen reglement gevoegd worden voor de nieuwelingen?
Wie houdt zich bezig met de archieven, de wandelaars denken dat zij zich inschrijven voor 
een brevet om verzekerd te zijn maar zij weten niet dat hun naam in lijsten wordt vermeld en 
bewaard, dit zou kunnen beschouwd worden als een inbreuk op de wet op de privacy.

Trofeeën 3de gouden arend.
Marc Libion heeft ze laten maken. Zij worden aan de laureaten uitgereikt door Antoine en 
Lydia

.

De vergadering wordt gesloten om 17.30.
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