Einladulg zur 15. Vollversammlung, 15 Genel Kurula Qaln 2.112013. Gelsenkirchen

15. Genel

Kurula Qafrr

Sevgih Arkadaglar, FöNeS'in sevgili Uyelei, sevglli potansiyel Katrhmc ar,
2 Kasln 2013 tarihinde Genel Küllumuz v
Genel Kurul saat 13.00 ile 19.00 arasr olacak.
Adres: Paulstr.4. 45889 Gelsenkirchen (AWO nun entenasyonal gögmen merkezi,{MY der

Awo).
Gelmeniz onemli
Kat lmrn geni$ olmasr önelnli
Aqlk b tarh$ma yapmamrz onemli.
FoNeS in yapn$ gahtmalar üze ne konugmamlz önemli
FoNeS rn gelecegini konuqmam1z onemli.

Yönetim kurulu segiminde de önemli kararlar vedlmesj gerekiyor. Yazman11 z (sekreter)
rstifa etti. Sayman arkadasnxz aday olmayacak, bu da baEkan igin geqerli
Genel Kurulumuz Gelsenkirchen de yaprlacak. Mehnet Ayas oradaki gerekli organizasyonu
üstlendi, kendisine tegekkürler. Bu blzim 15. genel kunrlumuz, yani FöNeS 15 ytldr var.
Genel kurulumuzda olanlal ve olacaklarr konu$mak istiyol1lz Gelsenkirchen deki genel
kumlda yeni bir yönetim kurulu da seqilecek
FöNeS ve Vakrf merkezinde bizr düsündüren bazr degi$imler oldulu iqrn, bu defiiSiklikler
üzedne birlikte konu$ma]< isliyoruz Bazl deF$imled ,globalleqmeye' baplayabiliriz (örnefin
egitimde deF$en yöntem ve amaqlar). Bazrlan vakl'r ilglendiren özel deEigimle. (örnegin
vakrf grftli$yle ilgili uygulamalar). Baz an da FöNeS i ilgilendiren deEigimler (örnegrn son
yrllarda FöNeS i ilgilendiren konularda etkinliklerin az yap masr). Eibette globalle$menin
sonucunda yeni rletr$im olanaklarr ortaya q]l(fi. Etkileme o]anaErmrz olmasa da tizednde
konugabrliyoruz. Vakrftaki deligimleri gözlemleyebiliyor, üzerine konu$abiliyoruz. FöNeS
olarak Vakrftaki deliqimleri etkileme olanagrmlz gok krsrth Tuzu-pümüze göre vakfi madden
ve dü$ünsel olarak destekliyomz. Bunun üzerine de konusmahyu.

Asrl konumuz elbette FöNeS Burada tarl$malann öbe$ni ,derneEin kapat masl' ve
Eahfmalara yeni brr baglangrq, yeni insanlarla daha iyl etkinlikler' arasml olu$turacak. Bu qok
genit bir qelqeve, ama dernek galqmalanna ve qevresine ilgi duyan herkesi gilendiriyor.
Tam da bu yüzden blrgok üyemizin (misatirler de seve sevc katrlabilirler) genel kurula
kat arak dü9üncelerini dile gelirip nihayetinde segin]lere kalllmasr gerekiyor.
Demem o ki lütfen geiel kurula kat m Gelecek olursanrz mümkünse Mehmet Ayas' a
bildrnn, bildrmeden de gelebilirsinz tabii Bildrren de gelmeye Drecbur degil ama brldiriyle
tüm organizasyonu kolayla$tnrsmE. Kahllm iEin gu mailadresi kullanabilirsiniz:
mehmet ayas @ gelsenkirchen.de
En igten selam ve dileklerimtzle
Ycinetim Kurulu
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Selamlama, tanr$ma ve organizasyonla ilgli konular
Gündem maddeleriniD saptanmasl
Oturum yönelicisinin ve tutanal yazrcrsmrn segimi

Yönetim Kumlu yrlll rapor sunumu {Baskarur (Klaus) ve SaymanD(Tuncer) l
Sunurnlar üzerine görüller ve eklemeler
Denetmenlerinraporlan
Yönetim Kurulunun aklanmasl
Tüzük degigiklikleri (bk. a$ae1ya)
Yeni Yönetim Kurulunun segimi
Diger konular

Tüzük detigiklikleri
Tüzti+ümüzätt 5. Maddesi ,Kapaulma' üzerine de,isikllk
Tüztik deEßiklikleri igin |erilen
10. Madde ,Genel
rüzükte

o!larn dönrc

Kurul' toplanttsna QaE

Maliw Dairesinden istenilnijtir,

ü9ü gerekir.

stiresi

w

biQimi Genel Kurulca kararlaStrnhp

soplanmaladü.
5. Madde ,Kapatrlma': Dernelin kpanlwtsmda ya da haytr derneEi özelliEini |ititdiEinde
varlrEuzln bb hayr etkehliEind.e kulla ltuo,k koSuluyla bir hayrr deme(ine devretmesi hk,

Kurul': Toplanttya gaPnrun toplanttdan en geg iki hafta önce demeEin
Intemeneki,Homepage' inde yaymlanmat gerekti$ hlc
10. Madde ,Genel

I

l. Madde

sls

,Kasa Denetimi': Bir yerine iki denelnenin seeilneti hk.

