eNEWSLETTER december 2019
Welkom van onze president Andrew Easdale

HET ZORGEN VOOR ONZE LEDEN

Met het nieuwe jaar in aantocht zal uw nieuwe multinationaal comité
bestaan uit Britse, Belgische, Nederlandse en Franse leden. Dit nieuwe
team zal ervaring, nieuwe ideeën en diverse internationale
perspectieven combineren en ervoor zorgen dat we de ACIP verder
ontwikkelen met de vaardigheden en de energie om het allerbeste voor
onze leden te leveren. Deze nieuwsbrief gaat in op enkele belangrijke
initiatieven, maar u kunt ook meer te weten komen over mijn ambities
op de website.

We kunnen goede vooruitgang melden sinds de
AvA:

SOCIALE EVENEMENTEN

AGENDA

Ondanks het slechte weer heeft
onze Vide Grenier een goede
winst gemaakt. Een grote dank
aan Annelies voor haar harde
werk en aan alle helpers - en
niet te vergeten het catering
team van Jane, Maddy en Tina.

December: traditionele feestelijke
lunch in Campagne op 8
december en een bezoek aan de
prachtige kerstmarkt van
Bordeaux op 17 december.

En het uitje van de Long
Walking Group in november
werd volledig in het Frans
gedaan - ongepland, maar goed
geoefend!
Kunt u helpen? De Pétanque
Groep is op zoek naar een
nieuwe leider. Neem contact
op met Jane Morris als
vrijwilliger.

Januari: een Galette Des Rois
social op 10 januari in het Bastion,
waar iedereen wordt
aangemoedigd om Frans te
spreken en een haggisvrije Burns
Night ook in het Bastion, met een
paar korte sketches op 31 januari.
Februari: de terugkeer van Liz's
populaire quizavonden op 8
februari en de plannen voor een
kleurrijk Mardi Gras-evenement
zijn in volle gang - bekijk deze
ruimte.
We werken aan een volledig
programma van thema-socials,
quizzen, uitstapjes en speciale
evenementen voor 2020. Meer
details volgen binnenkort. Blijf op
de hoogte:

https://acip24.com/forthcomi
ng-events/?lang=nl

En tot slot brengen we de focus terug naar onze kernwaarden Joie de
Vivre en Friendship. Het ACIP Language Tuition Programme is een
belangrijk onderdeel van het stimuleren van deze waarden. De meeste
lessen in 2019 werden zeer goed bezocht, zo niet overtekend, wat zeer
bemoedigend is. We hopen dat dit succesvolle programma in 2020
wordt voortgezet en zelfs zal groeien.

De Care & Resource Group krijgt vorm; een
initiatief om een hulpnetwerk te bieden aan
leden met problemen, variërend van
gezondheidskwesties tot bureaucratische
uitdagingen.
Op zondag langskomen: Mandy Williamson zal
het Bastion op zondagmiddag openen, vanaf 15
december.
En dank aan Jane en Lianne, die de
verantwoordelijkheid op zich hebben genomen
om ervoor te zorgen dat we niet zonder
essentiële Bastion-voorraden zoals thee en
koffie komen te zitten.

Inclusief zijn:
We bereiken Franse leden, waaronder een
recent netwerkevenement waarvoor alle
Franstaligen waren uitgenodigd. Onder
begeleiding van een twintigtal mensen werd
een nuttige dialoog tot stand gebracht die ons
in staat stelde onze zorgen te delen, suggesties
te doen en ons te engageren.
Alle betrokkenen moeten zich er nu toe
verbinden de vaart erin te houden in dit
belangrijke initiatief.

BASTION BULLETIN
Het recordlidmaatschap en ons breedste
culturele menu ooit betekent dat het Bastion
onder druk komt te staan. Kunt u een
alternatief vinden in of nabij Le Bugue? Elke
nieuwe locatie moet een begane grond van
meer dan 100 vierkante meter hebben, een
parkeerplaats in de buurt, daglicht en exclusief
gebruik.
Als dat niet het geval is, moeten we beslissen
of we een brandtrap installeren bij het Bastion
om de capaciteit te verhogen en te voldoen
aan de veiligheidseisen, een dure
onderneming op dit geklasseerde gebouw.

À bientôt - Het ACIP-comité
Blijf op de hoogte, stuur uw nieuws en meningen voor de volgende eNieuwsbrief naar jane.sadler@btconnect.com

