
Verslag algemene vergadering 25/02/2017
De voorzitter verwelkomt iedereen.
Verontschuldigde bestuursleden :
-  Frank Rottiers

1. Afroeping namen bestuursleden
Tot onze grote spijt hebben we moeten vaststellen dat volgende
organisatoren niet aanwezig waren : Dinant - Lommel – Sirault - Liège
Hebben zich verontschuldigd : Geraardsbergen

2. Financieel verslag
Het saldo van de bankrekening op het einde van vorig jaar bedroeg 7.416,70 euro.
Op 31/12/2015 was het saldo 5.941,59 euro.
Door de aanzuivering van de rekening van de vesten door Euraudax België betaald in 2015, en het feit
dat de voorraad van de aandenkers (3e, 5e en 10e arend) en ander materiaal (badges, pins, stickers en
boekjes) voldoende groot was hebben we geen aankopen moeten doen en is er een positief saldo van
+/- 1.500 euro.
Graag bedanken we hierbij onze organisatoren. 
Monique heeft als commissaris de rekeningen nagezien.
Dit werd door Monique bevestigd. Ze had geen opmerkingen.

Er werd besloten om vanaf 01/01/2018 de maximum prijs voor de langere afstanden te verhogen.
  75 km : 23 + 3 = 26 euro
100 km : 29 + 3 = 32 euro
125 km : 35 + 4 = 39 euro
150 km : 43 + 4 = 47 euro 

3. Jaarlijkse deelnemingen
In 2016, op 43 organisaties, hebben we 2.333 deelnemers gehad, dus een gemiddelde van 54 
wandelaars per wandeling. 

In 2015, op 45 organisaties, hebben we 2.275 deelnemers gehad, dus een gemiddelde van 50.55 
wandelaars per wandeling. 
We constateren een kleine verhoging (6%) van het gemiddelde per wandeling.
Het aantal kilometers per wandeling is niet veranderd : 52 km per wandeling

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.

5. Veiligheid
’s Avonds en ’s nachts : is het dragen van het fluohesje verplicht.
Gelieve dit bij elke organisatie te melden aan de deelnemers, zeker als er nieuwe deelnemers zijn.

6. Pijlen en sterren
Er zijn geen kandidaten.
Meer informatie kan je bekomen bij Jacky Servais.
Ook op de website : http://www.euraudax-belgium.be/euraudaxwandelen.html 
Er werd gevraagd om een nieuwe formule aan te maken, zodanig dat de tochten ook voor een schelp 
geldig zouden zijn.

7. Kalender 2018
Willy verzoekt de organisatoren om hun aanvragen over te maken voor
31 mei 2017. 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
In 2016 heeft hij 20.485 bezoeken gehad. Dit betekent een kleine daling van 4,5 %  in vergelijking met 
2015.
De nieuwsbrief had op 31/12/2016 201 abonnees, dus 8 meer dan een jaar geleden.

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


Vanaf 01/01/2017 zullen de inlichtingen “hoe het startpunt bereiken”  op de website en in de 
nieuwbrief staan, want deze inlichtingen staan niet meer in de Walking.

9. Uitdeling aandenkens 5e en 10e schelp
In 2016 hebben 3 wandelaars, waarvan 2 leden van het bureau, hun 5e schelp behaald : Proficiat aan :
Conny Van Der Meersch,
Marc Debooserie ,
Lionel Vandooren 
De aandenkens voor schelpen en arenden werden door Monique uitgedeeld. 

10. Varia – Vragen suggesties
- Kim vraagt naar nieuwe folders om in de tas te stoppen. Ook om na de tocht de doos aan hem terug 
te bezorgen.
- Relaties met Frankrijk zijn goed , er is een nieuwe verantwoordelijke.
- Paul laat weten dat lampen en signalisatie materiaal bij hem verkregen kunnne worden voor gebruik.
- Geert vraagt om jonge mensen warm te maken om vooral lange afstanden te organiseren, want het 
wordt alsmaar moeilijker om een gouden arend te behalen.
-Jeroen meldt dat hij als nieuwe organisator volgend jaar een 15uren/ 75 km tocht hoopt te 
organiseren. Er zijn trouwens nog een paar nieuwe organisatore die beginnen met de organisatie van 
25 km.
- Wandelsport Vlaanderen : voordeel vermelding in de Walking – geen concurentie met vrije tochten in
de buurt, want andere doelgroep.

Volgende vergadering van het comité : Oostkamp 3 juni na de tocht van 25km. 


