Verslag algemene vergadering 23/02/2013

De voorzitter verwelkomt iedereen.
Er wordt overgegaan tot de uitreiking van de medailles van de 3 de gouden arend.
1. Afroeping van de namen.
De namen van de organisatoren worden afgeroepen. Volgend afwezigheden worden
genoteerd: Marc Libion ( Andenne) en Louis Jansen ( Lommel).
2. Financieel verslag
Op 31/12/2012 was het bedrag op de bankrekening5.983,98€ na de tocht in Luik.
En op 31/12/2011 was dit 5.863,05€
Wat ongeveer hetzelfde bedrag is.
En werden er pins gegraveerd door een firma waar wij regelmatig kunnen naartoe
gaan op voorwaarde dat de bestelling groot genoeg is.
Voor het hele jaar 2012 werden slechts 50 bestellingen ontvangen, ik kan dan
moeilijk 2 à 3 keer naar die firma gaan.
Ook de koppen van de 3de gouden arend zijn in orde geraakt.
De rekeningen werden nagekeken door onze commissarissen Monique en Roland.
Uw mening – conclusies ? geen opmerkingen alles is correct en overzichtelijk
bijgehouden.
3. Jaarlijkse deelnemingen.
In 2012 waren er op de 50 wandeltochten een totaal van 2.479 wandelaars.
In 2011 waren er op 56 tochten 3.080 wandelaars.
De volledige lijst is terug te vinden op de website EURAUDAX-BELGIUM.be.
4. Vergadering met Frankrijk
Antoine en Willy hebben vergadering gehad met Alain Lammers en Serge Richard.
De vergadering is goed verlopen doch wij hebben nog steeds geen
homologatienummers.
De Fransen staan erop dat wij een bijdrage zouden betalen van 0.60€ per fransman
die in België aan brevetten deelneemt.
Wij hebben beslist deze bijdrage te betalen vanaf 1.01.2013 op voorwaarde dat zij
ons homologatienummers geven.(beslissing genomen in de bestuursvergadering na
de A.V.).

5. Herschikking bureau
Yves en Lydia stoppen op het einde van het jaar als secretaris en penningmeester.
Yves heeft gevraagd de kalender van 2014 niet meer te doen. Frans Delaere neemt
de kalender over.
Roland Leloup wordt Franstalig commissaris.
Wat de homologaties betreft worden de lijsten van de deelnemers nog steeds
behandeld door Luc Fraipont, doch de verificatie van de aanvragen tot het bekomen
van een arend of een schelp gebeurt door Monique.
6. Reglement van Inwendige Orde
De voorstellen tot aanpassing van het R.I.O. werden via de website gepubliceerd.
Het woord UAB werd vervangen door Euraudax België
Frans Delaere overloopt de artikels die aangepast zullen worden.
Het gaat om volgende artikels: 4, 6, 7, 11, 14, 15, 16, 20 en 24.
De voorzitter vraagt of iedereen akkoord gaat met de aanpassing.
Iedereen stemt ermee in. Het R.I.O. dat werd aangepast is van toepassing vanaf 23
februari 2013.
7. Pijlen en sterren
Andre Degransart organiseerde een toeristische ster van 6 tot 11 augustus 2012
vertrekkende vanuit ATH. Er waren 16 homologaties.
In september 2012 heeft een Franse wandelaar, Thierry LARCHER ( wonende te
45500 GIEN, lid van UAF Parijs), de Ronde van België gerealiseerd die ingevoerd
werd als permanente Euraudaxpijl in 1989.
8. Webmaster : Verslag van de webmaster – jaar 2012
De website bestaat al 7 jaar.
Het aantal bezoekers is stabiel met 16.547 bezoeken in 2011 waren er dat 16.948.
Dit vertegenwoordigt een kleine daling van 2.2%.
Het aantal geraadpleegde pagina’s daalt met bijna 8%, 47.770 pagina’s werden
bekeken.
De newsletter had op 31/12 170 geabonneerden, het hoogste cijfer dat ooit werd
bereikt.
Dank aan iedereen die mij bij deze taak help: Kim die mij de folders bezorgt, de
fotografen Lucia, Dirk, Eddy, Raymond et de nieuwe van het jaar Johan,
gespecialiseerd in sfeer foto’s. En Yves en Lydia voor de vertalingen.

Vergeet niet dat de website de uwe is. Aarzel niet mij alle nuttige informatie te
bezorgen: uw folder, inlichtingen, verduidelijkingen of wijzigingen met betrekking tot
uw organisatie.
Dank voor uw aandacht.
9. Kalender 2014.
Ik vraag de organisatoren om hun datumaanvraagformulieren voor de kalender 2014
zo spoedig mogelijk aan mij te willen overmaken, ten laatste tegen 15 mei.
Het formulier staat reeds online waar het kan ingevuld worden.
Ook een papierformulier is terug te vinden op de website.
Wie geen computer heeft kan na de vergadering langskomen.
Om alle discussies met de andere federaties te vermijden verzoek ik U de weken
zoals die door Yves op de kalender van 2013 werden geplaatst te respecteren.
Zijn er nog vragen hierover?
10. Varia
Is het niet mogelijk met Aktivia te discussiëren zodat leden van een club aangesloten
bij Aktivia lid kunnen zijn van 2 clubs.
De voorzitter deelt mee dat het aandenken voor de 5 de en 10de schelp tegen volgend
jaar zal klaar zijn.
Kan er niets worden ondernomen om jongeren aan te trekken. Er wordt
medegedeeld dat de wandelsport voor ouderen is en dat men de jongeren moet
bezighouden zoals seingever.
We hebben zelfs enkele jonge organisatoren
Aktivia wil de wandelsport promoten.
Paul vermeldt dat vanaf nu de dozen voorzien zijn van nieuwe etiketten en dat alle
dozen hetzelfde bevatten.
Luc Fraipont stelt de vraag of er met de samenstelling van het palmares dient
gewacht te worden tot wij de homologatienummers van Frankrijk ontvangen.
De vergadering wordt gesloten om 18.10.

