
CCoooorrddiinnaattiioonn  ddeess  AAssssoocciiaattiioonnss  
PPlluurraalliisstteess  ddee  PPrrooffeesssseeuurrss  

--  CC  AA  PP  PP  ––  
PPaassssaaggee  ddeess  DDééppoorrttééss  22  ––  55003300  GGEEMMBBLLOOUUXX  
SSiittee  wweebb  ::  hhttttpp::////wwwwww..ccaapppp--aassbbll..bbee  
      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  0077..0055..22001188  
CChhèèrreess  AAssssoocciiaattiioonnss--mmeemmbbrreess,,  
CChheerrss  AAddmmiinniissttrraatteeuurrss,,  CChheerrss  CCoollllèègguueess,,  
  
NNoouuss  vvoouuss  iinnvviittoonnss  àà  aassssiisstteerr  àà  llaa  pprroocchhaaiinnee  rrééuunniioonn  ssttaattuuttaaiirree  ddee  llaa  CCAAPPPP    
qquuii  ssee  ttiieennddrraa  llee    mmeerrccrreeddii  3300  mmaaii  22001188    àà    GGeemmbblloouuxx      
((ssaallllee  DDeerrsscchheeiidd--MMaallaaiissee  22))      
ddee  1144hh3300  àà  eennvviirroonn  1177hh3300..  
IIll  ss''aaggiitt  dd''uunnee  rrééuunniioonn  ssttaattuuttaaiirree  gglloobbaallee  ccoommppoorrttaanntt  uunnee  iinnttrroodduuccttiioonn,,  uunnee  sseessssiioonn  eenn  aasssseemmbbllééee  
ggéénnéérraallee,,  uunnee  sseessssiioonn  ggéénnéérraallee  nnoonn  ssttaattuuttaaiirree,,  eett  uunnee  sseessssiioonn  eenn  ccoonnsseeiill  dd''aaddmmiinniissttrraattiioonn..    
CCoommmmee  nnoouuss  ddeevvoonnss  êêttrree  eenn  nnoommbbrree  ssuuffffiissaanntt,,  nnoouuss  ccoommppttoonnss  ttoouutt  ssppéécciiaalleemmeenntt  ssuurr  vvoottrree  
pprréésseennccee  oouu  ssuurr  cceellllee  ddee  vvoottrree  mmaannddaattaaiirree  ((ddoonntt  vvoouuss  vvoouuddrreezz  bbiieenn  nnoouuss  ccoommmmuunniiqquueerr  llee  nnoomm  ppaarr  
ccoouurrrriieell))..    
PPeeuuvveenntt  êêttrree  ccoonnssuullttééss  ssuurr  llee  ssiittee  ddee  llaa  CCAAPPPP  ((wwwwww..ccaapppp--aassbbll..bbee))    lleess  ssttaattuuttss  eett  lleess  ppvv  ddeess    rrééuunniioonnss  
pprrééccééddeenntteess..  LLee  ppvv  ddee  llaa  rrééuunniioonn  dduu  3311  mmaaii  22001177  ddeevvaanntt  eennccoorree  êêttrree  aapppprroouuvvéé,,  iill  nn''eesstt  ppaass  ssuurr  llee  ssiittee    
eett  iill  sseerraa  rreemmiiss  aauuxx  ppaarrttiicciippaannttss  llee  3300  mmaaii  22001188..  
TToouutteess  lleess  aassssoocciiaattiioonnss  ((ccoottiissaanntt  oouu  nnoonn)),,  lleess  ccoorrrreessppoonnddaannttss  eett  lleess  ccoonnttaaccttss,,  eett  aauussssii  nnooss  aanncciieennss  
ccoollllèègguueess  aauujjoouurrdd''hhuuii  rreettrraaiittééss,,  eett  ttoouuss  cceeuuxx  qquuii  ssoonntt  iinnttéérreessssééss  ppaarr  llee  pprroojjeett  CCAAPPPP  ppeeuuvveenntt  ppaarrttiicciippeerr    
àà  llaa  rrééuunniioonn..  
CCii--aapprrèèss  ll’’oorrddrree  dduu  jjoouurr  ddee  cceettttee  rrééuunniioonn..    
TTrrèèss  ccoorrddiiaalleemmeenntt  vvôôttrreess,,  
HH..  AAeerrttsseennss  ((VViiccee--PPrrééssiiddeenntt))    //    RR..  SSccrreevvee  ((PPrrééssiiddeenntt))  
aappssee..pprreessiiddeennccee@@sskkyynneett..bbee                ssccrreevveerreennee11@@sskkyynneett..bbee  
          
                    OOrrddrree  dduu  jjoouurr  ddee  llaa  RRééuunniioonn  ssttaattuuttaaiirree  ddee  llaa  CCAAPPPP    dduu  3300  mmaaii  22001188  
  
..        AAccccuueeiill  
..        IInnttrroodduuccttiioonn  ppaarr  MM..  SSccrreevvee,,  PPrrééssiiddeenntt  ddee  llaa  CCAAPPPP    ((oouu  ssoonn  rreepprréésseennttaanntt))  
..      AApppprroobbaattiioonn  dduu  pprrooccèèss--vveerrbbaall  ddee  llaa  rrééuunniioonn  dduu  3311  mmaaii  22001177    ((rreemmiiss  eenn  ssééaannccee))  
RRééuunniioonn  eenn  AAsssseemmbbllééee  ggéénnéérraallee      
    OOrrddrree  dduu  jjoouurr  ::  
    ..      RRaappppoorrtt  ggéénnéérraall  ((aaccttiivviittééss  CCAAPPPP  ppaassssééeess,,  pprréésseenntteess  eett  ffuuttuurreess))    ((MM..SSccrreevvee))  
    ..      AApppprroobbaattiioonn  ddeess  ccoommpptteess  22001177  eett  dduu  bbuuddggeett  22001188  eett  ddéécchhaarrggee  ddee  ggeessttiioonn  ppoouurr  lleess  aaddmmiinniissttrraatteeuurrss  
    ..      EEttaatt  ddeess  rreellaattiioonnss  aavveecc  lleess  aassssoocciiaattiioonnss  mmeemmbbrreess,,  ggrroouuppeemmeennttss  aassssoocciiaattiiffss  eett  aauuttrreess  ccoonnttaaccttss  
    ..      AAuuttrreess  ddiissppoossiittiioonnss  eett  qquueessttiioonnss  éévveennttuueelllleess  ssoouulleevvééeess  ppaarr  lleess  aassssoocciiaattiioonnss  mmeemmbbrreess  
RRééuunniioonn  ggéénnéérraallee  nnoonn  ssttaattuuttaaiirree  ((oouuvveerrttee  àà  ttoouutteess  lleess  ppeerrssoonnnneess  pprréésseenntteess))  
    OOrrddrree  dduu  jjoouurr  ::  
    ..    PPaarrttiicciippaattiioonn  ddee  llaa  CCAAPPPP  aauu  SSaalloonn  ddee  ll''EEdduuccaattiioonn  àà  BBrruuxxeelllleess    ((33--77  ooccttoobbrree  22001188))    ((MM..  SSccrreevvee))  
    ..    LLaa  CCAAPPPP  ffaaccee  aauu  PPaaccttee  dd''eexxcceelllleennccee    ((ééttaatt  ddee  llaa  ssiittuuaattiioonn,,  aaccttiioonnss  àà  eennggaaggeerr,,  ......))  
    ..    IInntteerrppeellllaattiioonn  qquuaanntt  aauuxx  pprrooppooss  ddee  cceerrttaaiinneess  aassssoocciiaattiioonnss  rreepprriiss  ddaannss  llaa  pprreessssee  ppoouurr  llaa  qquueessttiioonn  ddeess  ggrriilllleess    
            hhoorraaiirreess    ((iinntteerrppeellllaattiioonn  ffoorrmmuullééee  ppaarr  ll''AAPPSSEE))    eett  ddeemmaannddee  dd''iinntteerrvveennttiioonn  ddee  llaa  CCAAPPPP  eenn  ccoonnssééqquueennccee    
    ..    IInnvviittaattiioonnss    iinntteerrddiisscciipplliinnaaiirreess  eett  VViissiitteess  tthhéémmaattiiqquueess  ((MM..AAeerrttsseennss))  
    ..    EEcchhaannggee  iinnffoorrmmeell  eennttrree  lleess  ppeerrssoonnnneess  pprréésseenntteess    
    ..    QQuueessttiioonnss//RRééppoonnsseess    
    ..    DDiivveerrss  
RRééuunniioonn  eenn  CCoonnsseeiill  dd''aaddmmiinniissttrraattiioonn  ((oouuvveerrttee  aauuxx  aaddmmiinniissttrraatteeuurrss))  
    ..    QQuueessttiioonnss  éévveennttuueelllleess  ssoouulleevvééeess  ppaarr  lleess  aaddmmiinniissttrraatteeuurrss    
SSyynntthhèèssee  ddee  ccllôôttuurree  
  
 
 



 
 
 
 
 
Annexe à la lettre du 07.05.2018 de la CAPP 
 
 
 
 
 
 
 
Procuration éventuelle  
 
à scanner à   
"screverene1@skynet.be" avec copie à "henri.aertsens@skynet.be"  
 
 
Je soussigné(e), (nom, prénom) 
 
 
donne procuration à : (nom, prénom)(*) 
 
 
 
pour me représenter/représenter notre association à la réunion statutaire de la CAPP à Gembloux  
le mercredi 30 mai 2018  avec voix délibérative pour l'exercice de mes/nos fonctions statutaires  
durant l'assemblée générale de la CAPP du 30 mai 2018 
et durant le conseil d'administration de la CAPP s'il échet. 
 
Date :  
 
Signature : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*)  Si vous ne voyez personne dans votre entourage pour vous représenter ou représenter votre 
association, vous pouvez donner procuration  
à Monsieur René SCREVE, Président de la CAPP     
     (Résidence du Midi 8 - 6530 Thuin) 
ou à Monsieur Henri AERTSENS, Vice-Président de la CAPP     
    (avenue des Citronniers 74 - 1020 Bruxelles). 
 
Merci d'avance. 

  
 


