
Verslag ledenvergadering  26/02/2022

De voorzitter verwelkomt iedereen.

1. Afroeping organisatoren

Niet aanwezig : Toinees-La-Grosse (Daniel Read)

2. Financieel verslag

 De penningmeester vermeldt een positief saldo. De grootste uitgaven waren de website (192 euro 
voor 2 jaar). Inkomsten 299 € lidgeld ontvangen

3. Jaarlijkse deelnames

Aantal organisaties: 9
Aantal deelnemers/afgelegde afstand in zijn totaal, op de 
25 km: 150 wandelaars/3750km
50 km: 94 wandelaars/4700km
algemeen totaal: 244 wandelaars/8450km
voor de andere afstanden: 0 wandelaars/0 km  wegens geen organisaties.

4. Bestuursleden 

Frank neemt ontslag uit het bestuur. Lucia zal de taken van Frank overnemen als ‘technieker’ met 
ondersteuning door Frank. 
Paul heeft Olivier gevraagd om tot het bestuur toe te treden, zo wordt ook het franstalig gedeelte 
van Euraudax België vertegenwoordigd.  

4. Relatie met Frankrijk

Johan zal de communicatie met Frankrijk ter plaatse verzorgen.

5. Kalender 

2022 : Jeroen - annulaties mogelijk tot eind maart – popup organisaties nog mogelijk, dienen 2 
maand op voorhand aangevraagd worden. 

2023: Jeroen : datum vermelden tot wanneer  de volgende organisaties moeten meegedeeld worden :
20/5

6. Webmaster

Johan vraagt om foto’s eerst ter publicatie op de website te zenden. Ook vraagt hij om de publicatie
van de definiteve kalender voor het volgend jaar zo snel als mogelijk te publiceren op de website. Dit
werd ondertussen door Wsvl goedgekeurd. 

 

 



7. Uitdeling aandenkens 

Monique heeft enkel pins uitgedeeld

8. Dozen

Kim heeft de dozen voor de komende tochten uitgedeeld en heeft de naam genoteerd wie een doos
heeft ontvangen, om misverstanden te vermijden. 

8. Aanpassing prijzen en opmerkingen ivm organisaties

Overzicht prijzen met onmiddelijke ingang : (jaarlijks te indexeren)

Afstand max. betaald door wandelaar deel organisator tot deel afgestaan
25 km 3,50 € 2,00 € 1,50 €
50 km 7,00 € 4,00 € 3,00 €
75 km 27 wordt 30,00 € 25 wordt 27,00 € 2 wordt 3,00 €
100 km 33 wordt 40,00 € 31 wordt 37,00 € 2 wordt 3,00 €
125 km 40 wordt 50,00 € 38 wordt 47,00 € 2 wordt 3,00 €
150 km 50 wordt 60,00 € 48 wordt 57,00 € 2 wordt 3,00 €

Organisatoren dienen per 25 km 2 rustposten voorzien. 
Voorinschrijving is toegelaten vanaf 75 km. Wel op voorhand duidelijk vermelden. 
Om problemen met de kaarten te vermijden : ze na de tocht te overhandigen. Dit vanaf de  volgende 
lange afstand. 
Organisaties toelaten zonder of beperkte bevoorrading. Dient duidelijk vermeld te worden. Er moet 
elke 25 km terug in de zaal gekomen worden zodanig dat eigen picnic niet meegenomen dient te 
worden.  Eerste test organisatie : Gerry. 
 

9. Varia
Euraudax wordt een VZW : gevolgen voor de leden/organisatoren. Om onder de vzw te vallen zal elke
organisator lid moeten zijn van Euraudax België. We vragen hiervoor 6,5 euro de helft van het 
gebruikelijk lidmaatschap bij WSVL. Euraudax België zal de helft bijdragen. Dit lidgeld gaat naar Wsvl.


