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Σας ενημερώνουμε ότι συμπληρώθηκαν δύο χρόνια από την εκλογή του Διοικητικού
Συμβουλίου του Συλλόγου και πιστεύουμε ότι είναι μια καλή ευκαιρία να βρεθούμε να
αλληλοενημερωθούμε, να ανταλλάξουμε γνώμες, να συζητήσουμε τα προβλήματα που ο
καθένας μας αντιμετωπίζει και να εκλέξουμε το νέο Δ.Σ., σύμφωνα με το καταστατικό μας.
Οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή, 22 Απριλίου 2018, σε συνδυασμό με εκδ
ρομή που θα πραγματοποιήσουμε στον Άγ. Θωμά Ηρακλείου
, όπου θα περιηγηθούμε, θα ξεναγηθούμε, θα ψυχαγωγηθούμε, θα ψηφίσουμε και θα φάμε
όλοι μαζί.

Παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την Βάσω Λούβαρη 6972307627, τον Γιάννη
Πατσάκη 6973500783, την Μαριάννα Μαυρίδου-Μπουμάκη 6973409526 και το Θεοτόκη
Θεοδούλου 6972623410 για να δηλώσετε πόσα άτομα θα έρθετε μέχρι την Μεγάλη
Παρασκευή, 6 Απριλίου
.
Θα χαρούμε ιδιαίτερα να έχουμε νέες υποψηφιότητες για το Διοικητικό
Συμβούλιο . Όποιος ενδιαφέρεται ας επικοινωνήσει επίσης με τα παραπάνω μέλη του ΔΣ
ώστε να μπει στο ψηφοδέλτιο
μέχρι την Παρασκευή, 13 Απριλίου.
Ελπίζουμε και θέλουμε να υπάρξει ανανέωση και συμμετοχή νέων μελών ώστε να
μπολιάσουν με τις ιδέες και τη διάθεσή τους την θέληση όλων μας για προσφορά.
Ας ενημερώσει ο καθένας τους γνωστούς του και να τους παρακινήσει να έρθουν στην
εκδρομή και στις εκλογές, ιδιαίτερα στην περίπτωση που κάποιοι έχουν αλλάξει διεύθυνση
και δεν λάβουν την ειδοποίησή μας. Για το λόγο αυτό παρακαλούμε ενημερώστε μας για
τυχόν αλλαγές στοιχείων, στα παραπάνω τηλέφωνα, τη διεύθυνσή μας ή μέσω της
ιστοσελίδας μας.
Ο Σύλλογος προτίθεται να καλύψει μεγάλο μέρος των εξόδων, καθώς και τη
μεταφορά από Χανιά – Ρέθυμνο με λεωφορείο αν συγκεντρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός
συμμετεχόντων. Η τιμή συμμετοχής για τους ενήλικες είναι 10 ευρώ το άτομο (λεωφορείο &
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φαγητό), ενώ για τα παιδιά κάτω των 12 ετών η συμμετοχή θα καλυφθεί από το Σύλλογο. Η
αναχώρηση θα γίνει από τον χώρο στάθμευσης, δίπλα στο Envie, στην παραλιακή του
Ηρακλείου, στις 8.45 π.μ.
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