
Verslag algemene vergadering 21/02/2015

De voorzitter verwelkomt iedereen

Verontschuldigde bestuursleden :
- Frank Rottiers
- Roland Leloup
- Jacky Servais

1. Afroeping namen bestuursleden
Tot onze grote spijt hebben we moeten vaststellen dat volgende 
organisatoren niet aanwezig waren : Aalst – Andenne – Zelzate – 
Lommel – Dender Schelde – Doornik – Langdorp.
 
2. Financieel verslag 
Het saldo van de bankrekening op 31/12/2014 bedroeg 6.890,95 euro.
Op 31/12/2013 was het saldo 6.550,60 euro.
Ondanks de betaling van de aandenkens voor de 5e en de 10e schelp die
verleden jaar op de algemene vergadering voor de eerste keer werden 
uitgedeeld voor een bedrag van 489,00 euro is er een lichte stijging.
Monique en Roland hebben als commissaris de rekeningen nagezien.
Dit werd door Monique bevestigd. Ze had geen opmerkingen. 

3. Jaarlijkse deelnemingen
In de periode van 01/01/2014 tem 31/12/2014 werden er 42 Euraudax 
wandelingen georganiseerd met een totaal van 2.368 wandelaars, wat 
een gemiddelde geeft van 56 wandelaars per wandeling.
In 2013 werden er 44 wandelingen georganiseerd met een totaal van 
2.096 wandelaars. Wat een gemiddelde geeft van 48 wandelaars per 
wandeling. We constateren een lichte verhoging. We hopen dat dit 
blijvend is.
De volledige lijst is terug te vinden op de website Euraudax-Belgium.be.
Wij danken iedereen die heeft bijgedragen tot het doorgeven van de 
resultaten van de tochten.

4. Relatie met Frankrijk – Euraudax Nederland
Omdat Marinus Van Kuilenburg nog steeds in de Franse kalender 
vermeldt staat als verantwoordelijke Wandelen UAF Nederland. 



Heeft Antoine samen met enkele bestuursleden een brief opgesteld naar 
de president van het UAF, Patrick Aguettant, om de situatie uit te leggen 
en om de afzetting van Marinus te vragen. Die werd op 21 januari 
verzonden en voorgelezen tijdens de vergadering.
Tot hiertoe is hierop nog geen reactie gekomen van Frankrijk.

5. Veiligheid
We moeten nog steeds constateren dat op sommige wandelingen het 
dragen van een fluo hesje gedurende de nacht niet wordt nageleefd.
Er wordt gevraagd aan de organisatoren om samen met het bestuurslid 
dat de afrekening doet, 15 minuten voor het vertrek van de nachtlus de 
wandelaars er op te wijzen dat het dragen van een fluo hesje verplicht is.
Zonder hesje mag de wandelaar niet vertrekken. Dit is vereist voor de 
veiligheid van de deelnemers. 

6. Pijlen en sterren
In 2015 waren er geen projecten.
Antoine vraagt naar nieuwe initiatieven? In het verleden waren dit 
telkens aangename belevenissen. Momenteel worden er homologaties 
speciaal voor pijlen en sterren gegeven. Ze kunnen niet als 50 of 25 
Euraudax homologatie gebruikt worden. 

7. Kalender 2016
Frans verzoekt de organisatoren om hun aanvragen over te maken voor 
31 mei 2015. Er zal vanaf 15/03 een formulier beschikbaar zijn op de 
website. Ofwel gebruikt men het formulier dat ingevuld en verzonden kan
worden, ofwel gebruikt men een formulier dat afgedrukt kan worden. Om 
discussies te vermijden wordt gevraagd de week van de organisatie te 
respecteren zoals die op de kalender van 2015 staat genoteerd. 

8. Verslag webmaster
In 2014 heeft de internet site 20454 bezoekers gehad. Dit betekent een 
verhoging van 12,8% in vergelijking met 2013.
Eind 2014 had de newsletter 193, in 2013 173.
De gratis diensten van YMLP voor het verzenden van de newsletter liet 
maar toe om 1000 newsletters per maand te versturen. Met 193 
abonnees, was dit niet meer voldoende. Daarom gebruikt Alain nu 



SENDINBLUE, ook gratis, die laat toe om 300 newsletters per dag te 
zenden. Deze laat toe om bepaalde statistieken te nemen. Alain heeft 
geconstateerd dat maar de helft van de verzonden newsletters geopend 
worden. 
Nog een opmerking ivm de folders. Om een mooi resultaat op de website
te hebben. Zend ze bij voorkeur naar Alain in Word of Excel vorm. 
Gescande papieren versies geven een slechter resultaat.

9. Uitdeling aandenkens 5e en 10e schelp
Dit jaar zijn er 5 personen die we mogen feliciteren met hun 5e schelp : 
Debooserie  Maria
Desloovere Marcel
Goossens Ivo
Top Adriaan
Vanoverberghe Monique.

10. Varia
Willy heeft het reglement, welke afstanden van een urentocht in 
aanmerking komen voor het behalen van een schelp, uitgelegd. Dit zal 
op de website gepubliceerd worden.
Antoine stelt voor om Soft-fleece vesten met het logo van Euraudax erop
te koop te stellen. Dit om ‘Euraudax’ te promoten.
Het zal mogelijk zijn om die vest te bestellen via de website of via de 
bestuursleden voor de prijs van 40 euro. 
Deze vest kost ongeveer 50 euro. Het verschil wordt bijgedragen door de
clubkas van Euraudax. 


