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 21:00ولغاية الساعة  19:00من الساعة  16.11.2019 السبتيوم     التاريخ:
 10هوميل برغ     المكان:

عادل الفياض، داني الخالدي، عبد الغني الشربجي،  ،مصطفى حبوش المشاركون والمشاركات:
 ، عبدهللا محمود، مضر سعدماري سلوم

 ماري سلوم   أمين سر الجلسة:
 

 :قانون وتعريف المجموعة: األولالموضوع 
 قام األعضاء الحاضرون بالموافقة والتوقيع على قانون وتعريف المجموعة.

 :مجلس إدارة جديدةالموضوع الثاني: 
 تم باالتفاق اختيار مجلس اإلدارة الجديد المكون من:

 داني الخالدي رئيساً للمجموعة 
  ً  عبدهللا محمود رئيساً ثانيا
  ً  مضر سعد محاسبا
 أمينة للسر ماري سلوم 
 مصطفى حبوش مسؤوالً عن اإلعالم 
 عبد الغني الشربجي مسؤوالً عن الترجمة 

 :أهداف المجموعة في السنة القادمةالموضوع الثالث: 

 يوم: 14مطبخ مأكوالت سورية كل 
 رئيس المجموعة سيستفسر عن الصاالت الممكن إقامة المطبخ فيها. 

 مجاني مع وجود صندوق تبرعات.تم االتفاق على أن يقدم الطعام بشكل 

 زيارة دار المسنين مع تقديم هدية صغيرة )ورود(

 :هدية زواج للزميل محمد الموضوع الرابع:
 يورو كهدية زواج للزميل. 200سيتم جمع مبلغ مالي حوالي 

 :زيارة السيدة كوغلالموضوع الخامس: 

 وتقديم هدية ورد مع صورة االطفال الذين رعتهم.

 :ضم متطوعين غير أعضاء: سادسالموضوع ال

 إمكانية تسجيل األشخاص ألنفسهم كمتطوعين في نشاطات المجموعة دون أن يكون أعضاء يدفعون اشتراكا شهريا. فتح 

 :شراء كنزات مع شعار المجموعة: سابعالموضوع ال

 رمادية كم قصير. العضو يدفع نصف التكلفة والمجموعة النصف اآلخر.
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 :رسم العضوية: ثامنالموضوع ال

 دفع الحاضرون رسم االشتراك عن تشرين الثاني

 :الموعد القادم: عاشرالموضوع ال
 .019.212.07 سبتيوم ال
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