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CAMPING CAR CLUB
BEAUCE GÂTINAIS

           AASSSSEEMMBBLLEEEE  GGEENNEERRAALLEE  22001133  

                                                                                        CCOOMMPPTTEE  RREENNDDUU  DDEE  LLAA  QQUUAATTRRIIEEMMEE  AASSSSEEMMBBLLEEEE  GGEENNEERRAALLEE  OORRDDIINNAAIIRREE    DDUU  CCLLUUBB  

                                                                                                                      AA  NNIIBBEELLLLEE  LLEE  SSAAMMEEDDII    0022  FFéévvrriieerr  22001133    AA  1188HH3300    

GGrraannddee  ppaarrttiicciippaattiioonn  àà  nnoottrree  AAsssseemmbbllééee  GGéénnéérraallee,,  ssee  ssoonntt  2222  ééqquuiippaaggeess  qquuii  ééttaaiieenntt  pprréésseennttss..  

                                                                          NNoottrree  PPrrééssiiddeennttee  MMaarrttiinnee  LLAARRGGIILLLLIIEERREE  oouuvvrree  cceettttee  qquuaattrriièèmmee  aasssseemmbbllééee  ggéénnéérraallee  oorrddiinnaaiirree  ddee  

nnoottrree  cclluubb,,  eellllee  ssoouuhhaaiittee  llaa  bbiieennvveennuuee  aauuxx  ppaarrttiicciippaannttss,,  eellllee  rreemmeerrcciiee  ddee  ssaa  pprréésseennccee  MMoonnssiieeuurr  GGéérraarrdd  RROOUUSSSSEEAAUU  

MMaaiirree  ddee  NNiibbeellllee  qquuii  nnoouuss  ffaaiitt  cceettttee  aannnnééee  llee  ggrraanndd  hhoonnnneeuurr  ddee  ppaarrttiicciippeerr  àà  nnooss  ttrraavvaauuxx..    

                                                                        LLee  SSeeccrrééttaaiirree  JJeeaann--MMaarrcc  VVEERROONN  ffaaiitt  llee  ccoommppttee  rreenndduu  ddeess  ddiivveerrsseess  aaccttiivviittééss  eett  ppaarrttiicciippaattiioonnss  aauuxx  

ssoorrttiieess  ddee  ll''aannnnééee  22001122..  PPrréésseennttee  lleess  eexxccuusseess  ddee  MMoonnssiieeuurr  GGaauuddeett  CCoonnsseeiilllleerr  GGéénnéérraall  iinnvviittéé  mmaaiiss  qquuii  nnee  ppeeuutt  êêttrree  

pprréésseenntt  rreetteennuu  ppaarr  ddeess  oobblliiggaattiioonnss..  

                                                                      DDoommiinniiqquuee  TTAANNCCRREEZZ    TTrrééssoorriièèrree,,  ddéévvooiillee  llee  ccoommppttee  rreenndduu  ffiinnaanncciieerr  22001122  dduu  cclluubb..  EEllllee  

ccoommmmuunniiqquuee  llaa  bboonnnnee  ssaannttéé  ddee  llaa  ttrrééssoorreerriiee  eett    ccoonnffiirrmmee  qquuee    llee  bbuutt  ddee  nnooss  ffiinnaanncceess    eesstt  ssiimmpplleemmeenntt  dd''aavvooiirr    llaa  

ssoommmmee  ppoouurr  ffaaiirree  ffaaccee  aauuxx  ffaaccttuurreess  dd''aavvaannccee  ppoouurr  nnooss  ssoorrttiieess  oouu  mmaanniiffeessttaattiioonnss  eett  nnoonn  ppaass  ddee  ccuummuulleerr  uunn  ppééccuullee  

ddaannss  uunnee  ccaaiissssee..    EEllllee  iinnddiiqquuee  aauussssii    qquuee  llee  cclluubb  aa  ssoouussccrriitt  uunn  ccoonnttrraatt  dd''aassssuurraannccee  rreessppoonnssaabbiilliittéé  cciivviillee..                  

                                                    LLaa  ppaarroollee  eesstt  eennssuuiittee  ddoonnnnééee  aauuxx  vvéérriiffiiccaatteeuurrss  aauuxx  ccoommpptteess  ppoouurr  ll''aannnnééee  22001122..  JJaacckk    FFOOUUGGEERROONN  eett    

RRooggeerr  SSAANNGGNNIIEERR  oonntt  vvéérriiffiiéé  lleess  ccoommpptteess,,  lleess  rreeggiissttrreess  eett  ttoouuss  lleess  ddooccuummeennttss  oonntt  ééttéé  mmiiss  àà  lleeuurr  ddiissppoossiittiioonn,,  iillss  

ddoonnnneenntt  lleeuurr  qquuiittuuss  eett  aaffffiirrmmeenntt  qquuee  lleess  ccoommpptteess  ssoonntt  ssiinnccèèrreess  eett  vvéérriittaabblleess  eett  dd''aavvooiirr  eeuu  ttoouuss  lleess  jjuussttiiffiiccaattiiffss  

ddeemmaannddééss..  

LLeess  VVéérriiffiiccaatteeuurrss  aauuxx  ccoommpptteess  FFOOUUGGEERROONN  JJaacckk  eett    RRooggeerr  SSAANNGGNNIIEERR  ssoonntt  rreeccoonndduuiittss  ppaarr  ll''aasssseemmbbllééee  ppoouurr  ll''aannnnééee  

22001133..  

  EELLEECCTTIIOONN  DDUU  TTIIEERRSS  SSOORRTTAANNTT  DDUU  CCOONNSSEEIILL  DD''AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIOONN  

MMaarrttiinnee  LLAARRGGIILLLLIIEERREE,,  HHeennrryy  FFOOUURRNNIIEERR,,  DDoommiinniiqquuee  WWEENNIIGGEERR  ééttaaiieenntt  ssoorrttaannttss  cceettttee  aannnnééee  

SSee  pprréésseennttaaiieenntt    ppaarr  oorrddrree  dd''aarrrriivvééee  ddeess  ccaannddiiddaattuurreess,,  aauuxx  ssuuffffrraaggeess  ddeess  aaddhhéérreennttss,,    

HHeennrryy  FFOOUURRNNIIEERR  

JJeeaann--CCllaauuddee  MMOORREEAAUU  

MMaarrttiinnee  LLAARRGGIILLLLIIEERREE  

DDoommiinniiqquuee  WWEENNIIGGEERR    

MMuugguueettttee  GGEELLLLEE  
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OOnntt  oobbtteennuuss::  NNoommbbrree  dd''iinnssccrriittss  5566..  NNoommbbrree  ddee  vvoottaannttss  4433..  

HHeennrryy  FFOOUURRNNIIEERR::                            4411    vvooiixx  EElluu  aauu  ttiieerrss  ssoorrttaanntt  ppoouurr  ttrrooiiss  aannss  

JJeeaann--CCllaauuddee  MMOORREEAAUU::          4411  vvooiixx    EElluu  aauu  ttiieerrss  ssoorrttaanntt  ppoouurr  ttrrooiiss  aannss  

MMaarrttiinnee  LLAARRGGIILLLLIIEERREE::            2200  vvooiixx      NNoonn  éélluuee    

DDoommiinniiqquuee  WWEENNIIGGEERR::            2233  vvooiixx  EElluu  ppoouurr  uunn  aann  eenn  rreemmppllaacceemmeenntt  ddee  MMiicchheell  VVOOLLLLEETT  ddéémmiissssiioonnnnaaiirree  

MMuugguueettttee  GGEELLLLEE::                              4411  vvooiixx  EElluuee  aauu  ttiieerrss  ssoorrttaanntt  ppoouurr  ttrrooiiss  aannss  

EEnn  ccoonnssééqquueennccee  llee  nnoouuvveeaauu  CCoonnsseeiill  dd''AAddmmiinniissttrraattiioonn  dduu  CCaammppiinngg--ccaarr  CClluubb  BBeeaauuccee  GGââttiinnaaiiss  ppoouurr  ll''aannnnééee  22001133  eesstt  

ccoommppoosséé  ccoommmmee  ssuuiitt::    

DDoommiinniiqquuee  TTAANNCCRREEZZ  ,,  CCllaauuddee  LLEERROOYY,,  JJeeaann--MMaarrcc  VVEERROONN,,  NNiiccoollllee  AAUUGGEERREEAAUU,,  HHeennrryy  FFOOUURRNNIIEERR,,  JJeeaann--CCllaauuddee  

MMOORREEAAUU,,  DDoommiinniiqquuee  WWEENNIIGGEERR,,  MMuugguueettttee  GGEELLLLEE,,  JJaacckk  FFOOUUGGEERROONN..  

LLee  NNoouuvveeaauu  CCoonnsseeiill  dd''AAddmmiinniissttrraattiioonn  ssee  rrééuunniitt  ppoouurr  éélliirree  llee  nnoouuvveeaauu  bbuurreeaauu..  

IIll    ffaauutt  rreemmppllaacceerr  llaa  PPrrééssiiddeennttee,,  llee  ccoonnsseeiill  ssee  ccoonnssuullttee  eett  vvoottee  ppoouurr  éélliirree  uunnee  nnoouuvveellllee  pprrééssiiddeennccee    

NNoommbbrree  ddee  vvoottaannttss::  88              OOnntt  oobbtteennuuss  ::  

PPrrééssiiddeenntt::  

  HHeennrryy  FFOOUURRNNIIEERR::  11  vvooiixx  

JJeeaann--MMaarrcc  VVEERROONN::  77  vvooiixx    EElluu  

SSeeccrrééttaaiirree::  

JJeeaann--MMaarrcc  VVEERROONN::  11  vvooiixx  

CCllaauuddee  LLEERROOYY::  55  vvooiixx  EElluu  

HHeennrryy  FFOOUURRNNIIEERR::  11  vvooiixx  

  NNiiccoollllee  AAUUGGEERREEAAUU::  11  vvooiixx  

TTrrééssoorriieerr::  

DDoommiinniiqquuee  TTAANNCCRREEZZ::  77  vvooiixx  EElluuee  

JJaacckk  FFOOUUGGEERROONN::  11  vvooiixx  

LLee  bbuurreeaauu  dduu  CCaammppiinngg--ccaarr  CClluubb  BBeeaauuccee  GGââttiinnaaiiss  eesstt  ppoouurr  ll''aannnnééee  22001133  

PPrrééssiiddeenntt::  JJeeaann--MMaarrcc  VVEERROONN  

TTrrééssoorriièèrree::  DDoommiinniiqquuee  TTAANNCCRREEZZ  

SSeeccrrééttaaiirree::  CCllaauuddee  LLEERROOYY  

CCoommmmuunniiccaattiioonn  eesstt  ffaaiittee  aauuxx  aaddhhéérreennttss  eett  àà  ll''aasssseemmbbllééee..  

LLaa  rréégguullaarriissaattiioonn  aauupprrèèss  ddee  llaa  pprrééffeeccttuurree  sseerraa  ffaaiittee  ddaannss  lleess  ddééllaaiiss  llééggaauuxx..  

LLee  NNoouuvveeaauu  CCoonnsseeiill  dd''AAddmmiinniissttrraattiioonn  eett  llee  nnoouuvveeaauu  bbuurreeaauu  ssee  rreepprréésseenntteenntt  ddeevvaanntt  ll''aasssseemmbbllééee..    
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                                                                                  JJeeaann--MMaarrcc  VVEERROONN  nnoouuvveeaauu  PPrrééssiiddeenntt  rreemmeerrcciiee  MMaarrttiinnee  LLAARRGGIILLLLIIEERREE  ppoouurr  cceess  aannnnééeess  ddee  

pprrééssiiddeennccee  eett  aauu  ttrraavvaaiill  aaccccoommppllii  aauu  ccoouurrss  ddee  sseess  mmaannddaattss,,  iill  rreemmeerrcciiee  aauussssii  ssoonn  ééppoouuxx  DDoommiinniiqquuee  LLAARRGGIILLLLIIEERREE  ccaarr  iillss  

ssoonntt  ttoouutt  ddeeuuxx  àà  ll''oorriiggiinnee  ddee  llaa  ccrrééaattiioonn  ddee  nnoottrree  cclluubb..  

LLee  nnoouuvveeaauu  PPrrééssiiddeenntt  ddoonnnnee  lleess  oorriieennttaattiioonnss  ddee  nnoottrree  cclluubb,,  eett  ddeemmaannddee  ccoommmmee  iill  eesstt  dd''uussaaggee    ssii  nnoouuss  ddeevvoonnss  

aauuggmmeenntteerr  oouu  llaaiisssseerr  llaa  ccoottiissaattiioonn  aauu  mmêêmmee  nniivveeaauu..  QQuuiittuuss    eesstt  ddoonnnnéé  àà  mmaaiinnss  lleevvééeess  eett  àà  llaa  mmaajjoorriittéé  aabbssoolluuee  ddee  

llaaiisssseerr  llaa  ccoottiissaattiioonn  22001144  àà  2255  eeuurrooss..  

PPRROOJJEETTSS  DDEE  SSOORRTTIIEESS  22001133  

LLee  PPrrééssiiddeenntt    ddoonnnnee  lleeccttuurree  ddeess  pprrooppoossiittiioonnss  dduu  CCoonnsseeiill  dd''AAddmmiinniissttrraattiioonn  ssuurr  llee  pprroojjeett  ddeess  ssoorrttiieess  ddee  ll''aannnnééee  22001133..  

IIll  ddeemmaannddee  aauussssii  àà  ll''aasssseemmbbllééee  ddee  mmooddiiffiieerr  llee  rrèègglleemmeenntt  iinnttéérriieeuurr  ddee  nnoottrree  aassssoocciiaattiioonn  àà  ssaavvooiirr  ll''aajjoouutt  ddee  ll''aarrttiiccllee  

ssuuiivvaanntt..  AArrttiiccllee  RR  33  --66  ::    UUnn  sseeuull  bbuulllleettiinn  ddee  vvoottee  ppaarr  ééqquuiippaaggee  eesstt  pprriiss  eenn  ccoommppttee  ssooiitt  uunnee  ccoottiissaattiioonn  ééggaallee    

uunnee  vvooiixx  qquu''eellllee  qquuee  ssooiitt  llaa  ccoonnssuullttaattiioonn..  CCeettttee  mmooddiiffiiccaattiioonn  aaffiinn  qquuee  lleess  ccaammppiinngg--ccaarriisstteess  sseeuull  aaii  llaa  mmêêmmee  

ééggaalliittéé  ddee  ddéécciissiioonn  qquuee  lleess  ccoouupplleess..  

  LL''aasssseemmbbllééee  vvaalliiddee  àà  ll''uunnaanniimmiittéé  cceettttee  mmooddiiffiiccaattiioonn  dduu  rrèègglleemmeenntt  iinnttéérriieeuurr,,  iill  yy  sseerraa  ddoonncc  aajjoouuttééee..  

AAuuccuunnee  ssuuggggeessttiioonn  ddaannss  llaa  bbooiittee  àà  iiddééeess  eett  aauuccuunnee  qquueessttiioonn  ddiivveerrssee  nn''eesstt  ppoossééee..  

                                                                        JJeeaann--MMaarrcc  VVEERROONN    pprrééssiiddeenntt  rreemmeerrcciiee  MMoonnssiieeuurr  GGéérraarrdd  RROOUUSSSSEEAAUU  MMaaiirree  ddee  NNiibbeellllee  

ppoouurr  llee  pprrêêtt  ddeess  ssaalllleess  qquuii  ssoonntt  mmiisseess  àà  llaa  ddiissppoossiittiioonn  ddee  nnoottrree  cclluubb  ppoouurr  ll''aasssseemmbbllééee  eett  lleess  ddiivveerrsseess  

rrééuunniioonnss  dduu  ccoonnsseeiill,,  eett    lluuii  ddeemmaannddee  ssii  llaa  rrééaalliissaattiioonn  dd''uunnee  aaiirree  dd''aaccccuueeiill  eett  ddee  sseerrvviiccee  sseerraaiitt  àà  ll''ééttuuddee  ssuurr  llaa  

ccoommmmuunnee  ttoouutt  eenn  ssaacchhaanntt  aauussssii  qquuee  llee  ccoonntteexxttee  ddee  ccrriissee  aaccttuueell    nn''yy  eesstt  ppaass  ffaavvoorraabbllee..  UUnnee  ccoommmmiissssiioonn    aauu  

sseeiinn  ddee  nnoottrree  cclluubb  ddeevvaaiitt  ssee  mmeettttrree  eenn  ppllaaccee,,  eellllee  nnoouuss  aavvaaiitt  ééttéé  ddeemmaannddééee  ppaarr  llee  ccoonnsseeiilllleerr  GGéénnéérraall  

MMoonnssiieeuurr  MMaarrcc  GGAAUUDDEETT  mmaaiiss  eennccoorree  uunnee  ffooiiss  eellllee  nnee  ss''eesstt  ppaass  ffaaiittee  eenn  rraaiissoonn  ddee  ccee  ccoonntteexxttee..  

                                                                MMoonnssiieeuurr  GGéérraarrdd  RROOUUSSSSEEAAUU  MMaaiirree  ddee  NNiibbeellllee  rreemmeerrcciiee  ll''aasssseemmbbllééee,,  iill  eesstt  hheeuurreeuuxx  dd''êêttrree  

ppaarrmmii  nnoouuss..  IIll  eesstt  ccoonnsscciieenntt  qquuee  llaa  ccrrééaattiioonn  dd''uunnee  aaiirree  dd''aaccccuueeiill  ddaannss  llaa  ccoommmmuunnee  sseerraaiitt  uunn  pplluuss  ppoouurr  cceellllee  

ccii,,  iill  aa  ddééjjàà  ddeess  iiddééeess,,  llee  ssiittee  ddee  ll''aanncciieenn  ccaammppiinngg  sseerraaiitt  llee  lliieeuu  ffaavvoorraabbllee  àà  cceettttee  ccrrééaattiioonn,,  llee  cclluubb  aauussssii..  LLee  

PPrrééssiiddeenntt  pprrooppoossee    qquuee  llee  cclluubb  ssooiitt  aassssoocciiéé  àà  ccee  pprroojjeett  qquuaanndd  iill  sseerraa  eenn  pprrééppaarraattiioonn  aaffiinn  ddee  ccrrééeerr  uunnee  aaiirree  

mmooddèèllee  eett  pprraattiiqquuee..  LLee  PPrrééssiiddeenntt  rreemmeerrcciiee  ll''aasssseemmbbllééee  eett  iinnvviittee  cceellllee--ccii  àà  ll''aappéérriittiiff  pprrééppaarréé  ppaarr  lleess  mmeemmbbrreess  

dduu    ccoonnsseeiill  dd''aaddmmiinniissttrraattiioonn  eett  lleeuurrss  ééppoouusseess  mmeerrccii  àà  eeuuxx  ppoouurr  ttoouutt  llee  ttrraavvaaiill  aaccccoommppllii..  

LL''aasssseemmbbllééee    GGéénnéérraallee  eesstt  lleevvééee  àà  2200  hh3300  

  

FFaaiitt  àà  NNiibbeellllee  llee  0022  FFéévvrriieerr  22001133  

  

LLee  ccoonnsseeiill  dd''AAddmmiinniissttrraattiioonn  dduu  CCaammppiinngg  CCaarr  CClluubb  BBeeaauuccee  GGââttiinnaaiiss  
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