Verslag algemene vergadering 24/02/2018
De voorzitter verwelkomt iedereen.
Verontschuldigde bestuursleden :
- Lionel Vandooren
- Frank Rottiers
- Geert Strobbe
1. Afroeping namen bestuursleden
Tot onze grote spijt hebben we moeten vaststellen dat volgende
organisatoren niet aanwezig waren : Lommel
Hebben zich verontschuldigd : Sirault
2. Financieel verslag
Het saldo van de bankrekening op het einde van vorig bedroeg 7.294
euro.
Op 31/12/2016 was het saldo 7.416 euro
Deze vermindering met +/-120 euro kan verklaard worden door de
aankoop van badges en stickers voor een totale som van +/- 800 euro,
geld dat de komende jaren zal gerecupereerd worden bij de verkoop van
deze artikels. Zonder de aankoop hadden we een positief resultaat van
+/- 700 euro.
Monique heeft als commissaris de rekeningen nagezien.
Ze had geen opmerkingen.
3. Jaarlijkse deelnemingen
In 2017 , op 49 organisaties, hebben we 2.192 deelnemers gehad, dus
een gemiddelde van 45 wandelaars per wandeling.
In 2016, op 47 organisaties, hebben we 2.333 deelnemers gehad, dus
een gemiddelde van 50 wandelaars per wandeling.
We constateren opnieuw een daling van 10% van het gemiddelde per
wandeling.
Het aantal kilometers per deelnemer daalt: van 52 km naar 50.
4. Verkiezingen
Volgende leden van bestuur waren aan het einde van hun termijn van 4
jaar :
Antoine Goudallier, Delaere Frans, Rottiers Frank, Servais Jacky en Van
Herreweghe Paul.
Enkel Antoine Goudaillier wenst zijn functie als voorzitter niet meer te
verlengen. l
Hij zal technieker/raadgever worden. Als steun voor de nieuwe voorzitter.

Ook wenst onze Webmaster/technieker : Alain Schepers zijn functie stop
te zetten. Zolang we geen passende vervanger hebben gevonden blijft
hij de website verzorgen. Binnen ons comité hebben we niet direct een
vervanger gevonden. Een oproep wordt gedaan naar onze Euraudax
wandelaars toe. We hopen snel iemand te vinden.
Er is één nieuw kandidaat lid : Gery Vilters. Deze kandidaat wordt door
de algemene vergadering unaniem aanvaard.
Met algemene goedkeuring van de vergadering worden de functies
toegekend aan volgende leden :
Voorzitter : Paul Van Herreweghe
Ondervoorzitter : Geert Strobbe
Tweede commissaris : Gery Vilters
De rest van de functies blijven onveranderd.
De ontslagnemende voorzitter Antoine en onze webmaster Alain werden
hartelijk bedankt met een passend geschenk voor hun jarenlange
medewerking.
4. Relatie met Frankrijk
Er meerdere contacten met Frankrijk voor het bekomen van de
homologatienummers. Zonder resultaat. We hopen volgende maand
deze te ontvangen.
Bijgevolg werden de aandenkens niet aangemaakt.
5. Veiligheid
Voorstel dat iedere organisator voor fluohesjes zorgt en er voor zorgt dat
ze gedragen wordt door de wandelaars ’s nachts.
6. Kalender 2019
Willy verzoekt de organisatoren om hun aanvragen over te maken voor
20 mei 2018. 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.
7. Verslag webmaster
Dit jaar heeft de website 19.735 bezoeken gehad. Dit betekent een
kleine daling van 3,7 % in vergelijking met vorig jaar.
Het aantal bezochte pagina’s daalt met 10 %
De nieuwsbrief had op 31/12/217 202 abonnees. Dit cijfer is stabiel.

9. Uitdeling aandenkens
Dit jaar mogen we Achiel Vercruysse en Ivo Goossens feliciteren met
hun 10e schelp.
10. Varia – Vragen suggesties
Christian Denoiseau heeft laten weten dat hij niet meer wil organiseren.
We zoeken een oplossing voor die tocht.

