Tegevused Afaasialiidus:
17. APRILLIL – VALMISTUME Lihavõtte pühadeks. Võta üks muna
kaasa, värvime koos ära!

EESTI AFAASIALIIT

TEATED nr 42

1. mail – „Teeme ära“ talgud
15. mail klubiüritus teemal: „Tervistavad tegevused õues“

kevad-suvi
2014

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Hea Afaasialiidu rahvas igalt poolt Eestist!
2014/2015 hooaja alustamine on sel korral eriline:
3. – 4. SEPTEMBRIL TOIMUB SUURÜRITUS „Kolm ühes“
Kavas: pisut tarkusekogumist, kapaga lõbutsemist SPA hotellis
Lavendel, bussiekskursioon ja nii mõndagi muud.
Lisaks meie ühistegevustele on vastavalt hotelli hinnakirjale võimalik
tellida ka ilukeskuse teenuseid: massaaže, juuksurit, maniküüripediküüri jne. Rohkem infot www.spahotellavendel.ee/et/

Kui tahad osa võtta, siis pane aegsasti 20 eurot kõrvale, sest just
nii palju tuleb osalustasu maksta.
/Eesti Afaasialiit aa. EE581010022010065003/

EESTI AFAASIALIIDU ÜLDKOOSOLEK

Tule ise ja võta oma hea sõber kaasa! Osalemisest anna teada
hiljemalt 29. maiks! Küllile 55663494 või Aadele 55538602

29. MAIL 2014 KELLA 13 – 16

Kohtade arv on piiratud, seega kes ees see mees!!!

Päevakord:

Registreerunud saavad ürituse tuusiku täpse ajakava ning
juhised hiljemalt 15-ks augustiks kirja teel.

PESARIMAJAS

1. 2013 majandusaasta aruanne
2. 2014/2015 hooaja planeerimine
3. Hooaja lõpetamine – pidu aias
Palun teata oma osalemisest!

Saage tuttavaks! -

TÄHELEPANU!
1. Mail 2014

Eesti Afaasialiidu tegevdirektor on
Maiki Poks
Maiki e-aadress on maiki@afaasia.ee

TALGUD PESARIMAJAS KASE 25A,
TOIMUVAD 1 MAIL KELLA 11 – 16

Maiki korraldab Afaasialiidu igapäevast sisulist tööd
o

taotleb raha eelarves ettenähtud kulude katteks otsides
sponsoreid, kirjutades projekti jms;

o

valmistab ette koosolekuid;;

o

tagab raamatupidamise korraldamise vastavuses
raamatupidamise seadusele;

 aknaplekkide puhastamine

o

Hoolitseb meie vara eest

 aknaraamide värvimine

o

peab liikmete arvestust;

 terrassi värvimine

o

sõlmib temale antud volituste piires lepinguid ja kokkuleppeid
ning jälgib nende täitmist.

 heakorratööd aias ja majas

o

Toimetab infoliikumist – kodulehte ja teadete lehte

 mõnusalt kõhu täissöömine !

o

Peab ühendust maakondlike afaasiaorganisatsioonidega

Talgutööd:
 aia parandamine ja värvimine

KUI SAAD JA TAHAD TÖÖLE TULLA, SIIS ANNA
SELLEST TEADA KÜLLILE T. 55663494 VÕI RAULILE
T. 5044093

