Associació Valenciana Síndrome Prader- Willi
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46022 València
Teléfon: 961 935 417 Fax: 963 401 593
Mail: avspw@avspw.org Web:www.avspw.org

Per la present es convoca l'Assemblea anual de l'Associació Valenciana de la Síndrome
Prader-Willi per a diumenge que ve 17 de Juny.

– L'assistència a l'assemblea és d'obligació pel teu propi interés i el
dels teus fills. Estem parlant del futur.
En aquesta assemblea decidirem el futur de l'associació. Hem
d'apostar per ella.. Necessitem la teua assistència com a soci per a
conéixer la teua opinió, la dels teus fills i germans
L'assemblea, la realitzarem en la seu de Prader Willi situada en la calle Boscatge 25 a
València a les 11.30 hores en primera convocatòria i a les 12.00 hores en segona
convocatòria, amb el següent Ordre del dia:
1. Assemblea extraordinària per a modificació dels estatuts per canvi de domicili social.
2. Lectura i aprovació de l'acta anterior
3. Balanç econòmic
4. Pressuposats exercici 2018
5. Programes 2018.
6. Memòries
7. Missió – Visió i Valors. Com volem que siga l'Associació en el futur
8. Varis:
Web
WhatsApp
Mail
Correo ordinari
Casa tutelada.
Beneficiaris/socis col·laboradors
Altres
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1. Precs i preguntes

Està previst que els nostres fills assistisquen a l'obra de teatre Tiara i el
Gripau, que es realitzara a les 12,30 en la sala Carolina (molt prop de la seu). Estaran
acompanyats per monitors

- A les 14 hores, farem un menjar de germanor en local a decidir
Donada la importància dels assumptes a tractar es prega la màxima assistència i
puntualitat
Necessitem que ens confirmeu quantes persones assistireu per família.
Confirmar assistència trucant al telèfon de Pepa 655012260 o per WhatsApp a
aquest mateix número.
Termini d'inscripció fins al dia 10 de Juny

Salutacions
Junta Directiva
València a 30 de May de 2018

