
Verslag algemene  vergadering 26/02/2011

De voorzitter verwelkomt  iedereen en hij deelt mee dat er twee bestuursleden afwezig zijn wegens 
ziekte.

Alvorens de dagorde aan te vatten wordt er overgegaan tot de uitreiking van de medailles  van de 3 
de arend.

1. Financieel verslag  

        Op 31.12.2009 was het bedrag op de bankrekening 5.898,17€ en op 31/12/2010 was dit 
6.218,62€ hetgeen neerkomt op een stijging van +/- 300€. Ondertussen werden er badges geleverd 
en betaald en werden er pins gegraveerd door een firma waar wij regelmatig kunnen naartoe gaan op 
voorwaarde dat de bestelling groot genoeg is.

De rekeningen werden nagekeken door onze twee commissarissen Monique en Marc. Zij beiden 
bevestigen dat de boekhouding bewijskrachtig is.

2. Jaarlijkse deelnemingen- verminderd jaarlijks wat te doen?  

In 2009 waren er op de 63 wandeltochten een totaal van 4.047 wandelaars. In 2010 waren er op 63 
tochten 3.080 wandelaars. Wat toch een sterke daling is. Via de website en de wekelijkse newsletter 
wordt sinds enige tijd publiciteit gemaakt om de euraudaxtochten te promoten.

Wat kunnen wij nog meer doen?

Voorstellen liefst op het einde van de vergadering.

Ook wat de aangesloten leden betreft beginnen  wij problemen te hebben. In de reglementen van 
Aktivia staat dat iedere club 20 aangesloten leden moet hebben om te mogen organiseren. 
Momenteel hebben wij 24 leden. Graag een oproep aan niet aangeslotenen of personen die wensen 
van club te veranderen. SLUIT AAN BIJ EURAUDAX.

Yves deelt mee dat wat de kalender betreft een invulformulier op de website terug te vinden is of een 
papieren versie kan vandaag bij hem worden bekomen. Hij vraagt aan de organisatoren om de data te 
respecteren. Ook deelt hij mee dat Wortel in juli niet meer organiseert.

3. Problemen met Frankrijk  

Antoine deelt mee dat hij samen met Yves en Lydia in september naar Rijsel ging om er te vergaderen 
met de voorzitter B. Danielzik en Alain Lammers. Resultaat  is dat de problemen min of  meer 
geregeld zijn: wij krijgen terug nummers  voor arenden, schelpen en brevetten.



4. Peetschap van nieuwe organisatoren  

Een nieuwe organisator heeft advies nodig van een ervaren organisator. De vraag wordt gesteld of 
iedereen hiermee akkoord gaat. Iedereen stemt ermee in.

5. T-Shirts  

Er blijkt dat er bijna geen T-shirts meer zijn.  Wij gaan nieuwe laten maken met een foto van een 
arend en eventueel de gegevens van de website.

6. Pijlen en sterren  

Jacky deelt mee dat er vorig jaar een ster werd georganiseerd door  A. Degransart in de streek van La 
Roche.  Dit jaar zal hij zelf een toeristische ster organiseren in de streek van Verviers in juli of 
augustus.

7. Webmaster  

Onze webmaster deelt het volgende mee:

Onze website bestaat vandaag reeds 5 jaar.  Zoals het aantal deelnemers op de tochten vermindert 
het aantal bezoekers op de website. De site werd in 2010 ongeveer zestienduizend achthonderd maal 
geraadpleegd, zijnde zesenveertig raadplegingen per dag. Een vermindering van ongeveer 14%.

Hondervijfenvijftig mensen zijn op de nieuwsbrief geabonneerd. De layout werd op het einde van het 
jaar vernieuwd, maar aanpassingen waren nodig. Uw mening is belangrijk voor mij. Ik nodig u uit uw 
opmerkingen en suggesties te sturen.

Vanaf dit jaar kunnen de organisatoren zich voor de kalender van 2012 inschrijven via een online 
formulier. Het is snel en eenvoudig.  Maar het zal natuurlijk altijd mogelijk zijn de papieren versie te 
downloaden.

Tenslotte dank ik:

Yves en Lydia voor de vertalingen( hoewel ik meer onafhankelijk probeer te zijn. Ik ga nu naar school 
om Nederlands te studeren).

Helga, Lucia en Conny, Gwy… en anderen voor de foto’s

Kim voor de folders

Iedereen voor hun medeleven, ondersteuning en suggesties.

8. Varia  



Op de folders dienen de inrichters wel Aktivia 258 te vermelden. 

Lydia deelt mee dat Aktivia geen supplement meer aanrekent voor de individuelen.  Bijgevolg dient 
door de organisatoren geen toeslag van 0,40€ meer te worden aangerekend.

Jacky houdt eraan de seingevers te bedanken alsmede Kim voor het transport van de folders.

Luc Fraipont deelt mee dat hij nog meerdere arenden in zijn bezit heeft van mensen die wij bijna niet 
meer zien.

Jean Jansen vermeldt dat in de internationale kalender de gegevens van de 200 Km in Lommel 
verkeerd vermeld werden. Jean vraagt  of iemand van het bestuur de juiste gegevens aan Frankrijk 
kan mededelen.  Alain  zal  deze taak  op zich nemen.

Seingevers op de tochten zijn noodzakelijk. In het geval de organisatoren niet over het nodige 
materiaal beschikken kunnen zij de zak aan Polleke vragen.

De materiaalmeester is ziek. Frank zal de dozen verdelen. Wat de zak met lampen betreft kan contact 
worden opgenomen.

Signalisatie tijdens de nacht: Willy Persyn deelt mee dat er geen waterdichte wetgeving is. Het enige 
wapen dat de seingever heeft is het verkeersbord C3 fluoriscerend in het rood en het wit.

Een lamp geeft aan de seingever geen enkele juridische beveiliging. Hij mag het verkeer enkel 
stilleggen met het bord. Onze seingevers zijn niet bevoegd het verkeer aan de verkeerslichten stil te 
leggen.

Wat de homologaties betreft vraagt Luc of de wandelaars de bulletins duidelijk willen invullen, 
sommige geschriften zijn onleesbaar.

De vergadering wordt gesloten om 17 uur. 


