
Verslag algemene vergadering 27/02/2016
De voorzitter verwelkomt iedereen.
Verontschuldigde bestuursleden :
-  Roland Leloup
-  Frank Rottiers
-  Geert Strobbe

1. Afroeping namen bestuursleden
Tot onze grote spijt hebben we moeten vaststellen dat volgende
organisatoren niet aanwezig waren : Andenne – Doornik – 
Hebben zich verontschuldigd : Lommel – Sirault
Er zal contact opgenomen worden door het secretariaat met Daniel 
betreffende zijn organisatie, om te informeren of de geruchten waar zijn 
betreffende zijn organisatie.
We dienen te vermelden dat voor het niet doorgaan van een tocht 
vermeld in de Walking een boete van 250 euro betaald zal moeten 
worden aan wandelsport Vlaanderen.

2. Financieel verslag
Het saldo van de bankrekening op 31/12/2015 bedroeg 5.902,59 euro.
Op 31/12/2014 was het saldo 6.890,95 euro.
Deze vermindering van het saldo met 988,36 euro is een gevolg van :

- De aankoop van 21 trofeeën voor de 3e gouden arend voor een 
som van 571,73 euro

- De aankoop van 5 modelvesten voor een som van 242,00 euro
- De bijdrage van Euraudax België in de aankoop van 26 vesten van

261,36 euro
- Bovendien waren op 31/12 nog een aantal vesten nog niet 

geleverd en niet betaald, dit voor een som van 330,00 euro.
Monique en Roland hebben als commissaris de rekeningen nagezien.
Dit werd door Monique bevestigd. Ze had geen opmerkingen.

3. Jaarlijkse deelnemingen
In 2015, op 45 organisaties, hebben we 2.275 deelnemers gehad, dus 
een gemiddelde van 50.55 wandelaars per wandeling. 
In 2014, op 45 organisaties, hebben we 2.368 deelnemers gehad, dus 
een gemiddelde van 55.07 wandelaars per wandeling. 
We constateren een daling van 10% van het gemiddelde per wandeling.
Het aantal kilometers per deelnemer daalt: van 58 km naar 52. De 
mensen kiezen vaker voor kortere afstanden. 
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. Verkiezingen
Er waren geen nieuwe kandidaten – Monique, Kim en Roland wensen 
hun functie te vernieuwen. Geen wijzigingen in het bureel. Willy zal vanaf
nu de kalender aanmaken iplv Frans.

4. Relatie met Frankrijk – Euraudax Nederland
Marinus Van Kuilenburg werd geschrapt als verantwoordelijke UAF 
Nederland door Frankrijk.
Vroegere inrichters werden gecontacteerd zonder reactie.
Willy gaat Henry Floor contacteren om op zoek te gaan naar nieuwe 
inrichters in Nederland.

5. Veiligheid
Lionel maakt de opmerking dat tijdens een Euraudax tocht de rode 
lichten gerespecteerd moeten worden. Een seingever mag die niet 
negeren staat niet boven het verkeersregelement

6. Pijlen en sterren
In 2015 waren er geen projecten, ook niet in 2016.
Nieuwe initiatieven zijn altijd welkom. 
Er worden speciale homologaties voor pijlen en sterren gegeven. 
Meer informatie kan je bekomen bij Jacky Servais.
Ook op de website : http://www.euraudax-
belgium.be/euraudaxwandelen.html 

7. Kalender 2017
Willy verzoekt de organisatoren om hun aanvragen over te maken voor
31 mei 2016. Er zal 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. 

8. Verslag webmaster
De website is nu negen jaar oud.
In 2015 heeft hij 21.410 bezoeken gehad. Dit betekent een kleine 
verhoging van 4.9 %  in vergelijking met 2014.
De nieuwsbrief had op 31/12/2015 193 abonnees, dus evenveel als eind 
2014.
Uitgezonderd een nieuwe lay-out, is er niets nieuws.
Vergeet niet uw folders  per email te sturen, in doc of pdf.
 
9. Uitdeling aandenkens 5e en 10e schelp
Dit jaar mogen we Dirk Cooman feliciteren met zijn 5e schelp.

http://www.euraudax-belgium.be/euraudaxwandelen.html
http://www.euraudax-belgium.be/euraudaxwandelen.html


De aandenkens voor schelpen en arenden werden door Monique 
uitgedeeld. 

10. Varia – Vragen suggesties
Maaike vraagt naar een reglement voor seingever. 
Dit reglement bestaat spijtig genoeg niet. Een cursus gemachtigde 
opzichter wordt in sommige gemeenten gegeven. Maar het is vooral een 
kwestie van gezond verstand en het verkeersreglement respecteren.

Dirk Cooman vraagt wie te contacteren bij startplaatswijziging. 
Het secretariaat moet gecontacteerd worden. Die neemt contact op met 
Wandelsport Vlaanderen en Alain wordt op de hoogte gebracht om het 
op de site en/of Newsletter te vermelden.
Er wordt ook aangeraden om op het oude adres het nieuwe adres op te 
hangen. 


