
Verslag Algemene  Vergadering 25/02/2012

De voorzitter verwelkomt  iedereen.
1. Afroeping van de namen.

        De namen van de organisatoren worden afgeroepen. Volgende afwezigheden worden 
genoteerd: Didier Hizette(Arlon)  Amede Bocklandt( Avelgem- Outryve), Louis Jansen 
( Lommel), Daniel De Bleeckere( Tournai), Marc Libion ( Andenne).en Jean Jansen 
( Lommel- Kattenbos).

2. Financieel verslag.
Op 31/12/2010 was het bedrag op de bankrekening 6.218,62€
En op 31/12/2011 was dit 5.863,05€
Wat neer komt op een daling van +/- 355,57 €.
Dank zij Frank hebben wij vanuit Frankrijk een nieuwe reeks 5de en 10de Arenden kunnen 
aanschaffen.
Van elk zijn er nog een veertiental in stock dus wie een 5de of een 10de Arend behaalt kan zijn 
trofee in ontvangst nemen.
Er werden  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 commissaris Monique 
Een Franstalige commissaris was er niet daar Marc zijn ontslag heeft aangeboden.
Monique uw mening – conclusies ?
De rekeningen waren overzichtelijk en bewijskrachtig.

3. Jaarlijkse deelnemingen 

In 2010 waren er op de 63 wandeltochten een totaal van 3.080 wandelaars.
In 2011 waren er op 58 tochten 3.084 wandelaars.
Het aantal deelnemers is dus gelijk gebleven.
Maar wat wel opvalt is een sterke vermindering op de lange afstanden.
Bv op 150 Km waren er slechts 75 deelnemers ten opzichte van 122 het jaar daarvoor en in 
2007 waren dat nog 216 deelnemers
De volledige lijst is terug te vinden op de website EURAUDAX-BELGIUM.be.

Ook wat de aangesloten leden betreft beginnen wij problemen te hebben.
In de reglementen van Aktivia staat in dat iedere club 20 aangesloten leden moet hebben om 
te mogen organiseren.
Momenteel hebben wij 25 leden.
Graag een oproep aan niet aangeslotenen of personen die wensen van club te veranderen 
SLUIT AAN BIJ EURAUDAX.

  4. Verkiezingen en herverkiezingen
De voorzitter deelt mee dat dit jaar volgende personen uittredend zijn: Marc Libion, Monique 
Van Overberghe en Willy Persijn.
Marc Libion heeft zij n ontslag ingediend. Monique heeft zich opnieuw kandidaat gesteld en 
Willy Persijn is niet langer actief lid en stelt voor in het bestuur te blijven als technieker.
Er werd een oproep gedaan om nieuwe bestuursleden te hebben. Wij ontvingen 2 
kandidaturen: Kim Geudens en Roland Leloup.
Er wordt aan de algemene vergadering gevraagd of zij instemmen met de toetreding  tot het 
bestuur van beide kandidaten. De algemene vergadering stemt hiermee in.



Verder wordt aan de algemene vergadering gevraagd of zij instemt met volgende 
benoemingen:
Nederlandstalig commissaris: Monique Van Overberghe
Franstalig commissaris: Luc Fraipont
Verder deelt de voorzitter mee dat hij zijn ontslag indient gelet op het feit dat hij geen aktief 
lid meer is omwille van het feit dat hij geen 6 km per uur meer kan stappen. Hij stelt voor om 
net zoals Willy Persijn in het bestuur te blijven als technieker.
De vraag wordt gesteld of wij de statuten niet kunnen wijzigen zodat Antoine langer 
voorzitter kan blijven.
Hierop wordt geantwoord dat de statuten niet kunnen worden gewijzigd doch er wordt een 
afwijking van de statuten voorgesteld zodat Antoine nog voorzitter kan blijven.
Er wordt aan de kandidaat voorzitters nl Frank en Polleke gevraagd of zij hiermee akkoord 
gaan.
Beiden stemmen hiermee in.

     5.Bericht aan de organisatoren
Er wordt medegedeeld dat de namen van de deelnemers op de inschrijvingsformulieren 
duidelijk dient te worden vermeld alsmede de club en het clubnummer. Dit wordt gevraagd 
om het werk van Luc te vereenvoudigen bij het opmaken van de lijsten voor de homologaties 
en tevens voor het mededelen van het aantal deelnemers per club aan Aktivia.
De voorzitter deelt mee dat de organisatoren verplicht zijn het logo van Aktivia op hun folders 
te vermelden. 

6. Pijlen en sterren
Jacky deelt mee dat hij in 2011 een toeristische ster in Verviers organiseerde.
Dit jaar is er een toeristische ster in Ath voorzien die georganiseerd wordt door Andre 
Degransart in de loop van de maand augustus.
Iedereen kan een pijl of een ster organiseren op voorwaarde dat hij contact opneemt met 
Jacky.

7. Webmaster

Toestand van de euraudax-belgium.be website voor het jaar 2011
Ik zal niet veel tijd in beslag nemen dit jaar want ik heb niets nieuws te vertellen.
De site is aan zijn zesde jaargang bezig
In 2011, zijn er 16.948 bezoekers geweest, wat 1,6% meer is dan in 2010.  Het cijfer is dus 
stabiel.
Daarentegen, bezoekt elke persoon minder pagina’s zoals bij vorige bezoeken.
Het zijn voornamelijk de pagina’s waarvan de inhoud vaak wijzigt, die die het meest bekeken 
worden zijn :
Kalenders, foto’s en spijtig genoeg « in memoriam »
Gelieve te noteren dat het record aantal bezoekers bereikt werd op 6 juni met 193 bezoekers

Ik wil ook de mensen bedanken die mij helpen in mijn taak : Kim voor de folders, Lucia, 
Dirk, Gwy, Luciën, Helga, en de « kleine nieuwe » Eddy Meert voor de foto’s en Yves en 
Lydia voor de vertalingen.



Even een woordje uitleg in verband met de wekelijkse newsletter.  U bent op 31/12/2011 met 
163 aangeslotenen.  Men vraagt mij wel eens om nieuw aangesloten te worden of te worden 
geschrapt.
De brief wordt overgemaakt door YMLP.  Deze dienst is gratis doch ik heb niet de 
mogelijkheid om een nieuwe aanvraag te laten opnemen.
Deze persoon moet zelf naar de site gaan in de rubriek « newsletter » zijn voornaam en zijn e-
mail vermelden.  Een mail bericht volgt.
Om af te melden of te wijzigen, dient men op vermelding « stop/wijzig » te drukken onderaan 
de brief.
Klik hierop en volg de instructies.
Hartelijk dank voor uw aandacht.

8. Kalender 2013.
Voor diegenen die willen organiseren in 2013 kunnen een inschrijfformulier invullen via de 
website of een papieren versie vandaag aan mij vragen.
Op het formulier heb ik terug de datum 15 mei vermeld om uw tochten in te dienen maar ik 
zou U verzoeken om dit zo snel mogelijk te doen.
Gelieve ook wekelijks uw newsletter te raadplegen om na te gaan of er zich in verband met de 
datum van indiening geen wijzigingen voordoen afkomstig van Aktivia zoals in 2011.
De reden daarvan is dat met tracht dat iedereen zich aan zijn datum houdt.
Voor zij die dit jaar een vijfde zaterdag van de maand organiseren dienen een andere 
datumbepaling op te geven voor het geval dat er in de toekomst geen vijfde zaterdag in die 
maand is.(Eddy Meert en Lucia Van Lierde)
Het gemakkelijkste zou zijn dat iedereen op een vaste week organiseert zoals bij VWF en 
VVRS  Dit om problemen te vermijden met organisaties in dezelfde gemeente. Op de 
kalender van 2013 zullen de weken vermeld worden.
Voor de Euraudaxtochten stellen er zich problemen Langdorp :
Wim Smeulders wilde organiseren begin juni doch die zaterdag viel samen met de 
hartenvijftocht van Langdorp en op zondag organiseert Rotselaar..
Dus uitwijken naar een andere datum en rekening houden met andere tochten in regio (ter 
informatie VWF VVRS en FFBMP houden elk hun tocht per week).
Lommel vals samen met Lommel 2000 (Louis Janssen is hiervan op de  hoogte en gaat dit in 
de toekomst  regelen.
Duidelijk nog vragen.

9. Varia

De vraag wordt gesteld of het mogelijk is een tussentijdse kalender te hebben.
Yves deelt mee dat hij naar de organisatoren een tussentijdse kalender zal zenden in 
tegenstelling tot 2011. Deze tussentijdse kalender zal enkel naar de organisatoren worden 
gezonden en in geen geval op de website worden gezet.

Kari  stelt de vraag of het mogelijk is om een ontvangstbewijs te geven aan de personen die 
betalen voor een arend of een schelp.
Er wordt beslist dat de persoon die de afrekening maakt een ontvangstbewijs zal geven met 
vermelding van het bedrag dat betaald werd..

Willy Persijn deelt mee dat wij trots mogen zijn op Paul dat hij ondanks het feit dat hij niet 
meer aanwezig was op de tochten steeds de dozen klaargemaakt heeft.



Er wordt medegedeeld dat indien iemand meerdere tochten op korte termijn organiseert er 
slechts 1 doos zal afgeleverd worden.
De vraag wordt gesteld of er aan iemand die een 5de of 10 de schelp behaalt geen aandenken 
kan gegeven worden zoals bij de arenden.
Er wordt voorgesteld dit te bespreken op de volgende bestuursvergadering.

De vergadering wordt gesloten om 17 uur.
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