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Annexe à la lettre du 04.05.2017 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 31 mai 2017  avec voix délibérative pour l'exercice de mes/nos fonctions statutaires  
durant l'assemblée générale de la CAPP du 31 mai 2017 
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. 

  
  


