Mazedonischen Verein Izvor
Postfach 216
CH-3280 Murten

...
..
..
..

Македонско друштво; „ИЗВОР“ Муртен
Извештај за годишната работа на
Извор 2010

Februar 22, 2011

Почитувани Дами и Господа

Друштвото Извор од Муртен Швајцарија накратко ве известува за работата во
2010 за неговите активности и работа а исто така и за неговата иднина.
Во годината што помина Извор го одржа својот традиционален Мајски Пикник во
Аарберг со доста голема посетеност и покрај лошото време кое не ни се погоди баш, со
една добивка финансиски од 463.- Фр. Кумството од фамилијата Донев Ванчо и Ленче
ја презеде фамилијата Здравев Добре и Николинка кои оваа година ке бидат
наследени од ?????? дај боже кој ке биде среќниот.
За време на летните одмори беше организирана и подарена Гранитна убава
голема маса на манастирот во с.Калугерица во вредност од 1200.- Фр.
Оваа година прославата по повод Богородица не можевме да ја организираме
поради немање на погоден објект па затоа ви се извинуваме од име на управата на
Извор и ве молиме за разбирање.
Друштвото Извор оваа година изгуби и еден свој член со една прерана ненадејна
смрт на г-га Василева Валентина која зад себе остави млади сеуште неозреани
плодови. Нака и е господ напомош па и ние како фамилија друштвото Извор во име на
сите изразуваме големо сожалување кон ожалената Фамилија Василеви. На
фамилијата им подаривме исто така и 3000.- Фр. Да им се најдат во најтешките
моменти. Нашиот дух и дело е секогаш потребно, кога сме потребни некому од
Членовите.
Патувањето на Извор 2010 што беше за сите активни членови безплатно,
еднодневен Излет низ Швајцарија со Поштенски автобус, беше прекрасно и ке ни
остане за многу години во секавање, Екскурзија на Калугеричани низ Швајцарија сите
заедно, со еден заеднички ручек на една несекојдневна надморска висина.
Патувањето се заедно не кошташе 2028.- Фр.
Минатата година се основа и идеја за обновување на пропаднатиот бунар на
црквата св. Горгија и до сега има соберено (+2300.- Фр.) За неговата обнова кој сака
може да дарува посебно за него со нагласување на уплатницата .

Финансиски Извештај:

Добивки 2011:
-

Мајски Пикник (+463.-Фр.)

-

Уплатено од членарина (+2250.-Фр.)

Исплатено:
-

Гранитна Маса (-1200.- Фр.) Василева Валентина (-3000.-Фр.)

-

Екскурзија 2011 Извор (-2028.-Фр.)

-

Ва касата кај благајникот има (+1213.-Фр.)

-

На контото во Пошта завршно со 04.01.2011 има (+8957.30Фр.)

Значи потрошено имаме оваа година (-6228.-Фр.) добиено (+2713.-Фр.)
Нето каса + конто: +10170.30 Фр.
и така ни помина годината 2010.
Работите за 2011 - прво за членарината останува иста 100.- Фр. По фамилија
уплатете ја на приложената уплатница. Исто така и приложуваме редослед, кој има
досега колку уплатено, ако има некакви гршки или сл. ве молиме да не известите за
истото. Оние кои од оваа година сакат да ни се приклучат се добредојдени за во
иднина мислам дека едни со други сме си потребни на некој начин па расмислете за
нашето заедничко минато и иднина (минатото е минато останува за спомен а иднината
ние сами си ја кроиме на некој начин), барем оние што потекнуваат или имат некаква
тесна врска со селото Калугерица Република Македонија !!!!
Мај - Гурдовденски пикник 2011 ке се одржи оваа година во Аарберг како и секоја
година и на истото место и со скоро истиот стил на 08.Мај 2011.
За време на летните одмори во с.Калугерица средба или прослава, Среда
27.Јули 2011 место време и сл. ќе зависи од временските и од месните услови.
Прослова по повод Богродица оваа година ке биде организирана на 27.Август
2011 за каде ке се одржи ке ве известиме.
Крајот на Ноември почеток на Декември Годишно Сообрание на Извор.

Со срдечен поздрав

од Управата на Извор
Претседател:

Здравев Добре
Однапред ви благодариме за вашета доверба
Доле е веб адресата на друштвото Извор каде има слики и други информации од друштвото.
Можете да ја видите во секое време и од секаде на светот посетете ја и запознајте се повеке.

www.kalugerica.com

