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Kara membro, kara samideano, 

 
Estos por mi granda plezuro renkonti vin dum la jarkunveno de via 
federacio kiu okazos: 
 

Sabate la 21an de marto 2020 en la sidejo 
 

Ĝi donos al vi la eblecon elekti novan komitaton, plifirmigi la amikajn 
rilatojn kiuj jam ekzistas inter ni, esplori kune la rimedojn plifortigi nian 
grupon, pligravigi kaj plifruktigi nian propagandon. 
 
En 2019 la 12 komitatanoj de Esperanto Paris Île-de-France daŭrigis siajn 
agadojn kun granda efikeco kaj paco. Ili okazigis pli ol 70 eventojn kaj 
malfermis novajn aktivajon. 
 
Nia membraro bedaŭrinde malkreskis po 3%. Kun plej ol 12 milionoj da 
francilianoj nia federacio havas mirindegan potencialon por kreskigi : hodiaŭ 
estas 1 membro po 77 000 francilianoj! Frenez’. Mi sincere pensas ke ni 
povas, kaj ia maniere devas fari ion pri nia federacio. Eble estus sane doni 
al ni grandan celon, ekz kreski ol pli 1 000 membroj dum la du venontaj 
jaroj - kiu laŭ mi estas tute farebla po nur 125 membroj tra nia 
8 departemento, sed kiel fari? Ĉu nia pensmaniero estas sufiĉe bona? Ĉu niaj 
retiloj estas sufiĉe modernaj aŭ simple uzeblaj pro tio? Kie, kaj kiel investi 
nian energion?  
 
Via federacio bezonas vin: viajn sugestojn, ideojn kaj projektojn. Ĉiu povas 
kontribui, aktivi laŭ sia deziro, libertempo, kapablo, ktp. 
 
Esperante vidi vin sabate, mi atendas kun la plej sincera ĝojo saluti vin dum 
nia jarkunveno. 
 
Kore, 
Jean-Lucien MAZEAU, prezidanto 
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Ni kore invitas vin al nia jarkunveno okazonta en nia sidejo 

Sabate la 21an de marto 2020 en la sidejo 
4 bis rue de la Cerisaie 75004 Paris 

 

PROGRAMO 

11:30 Akceptejo en la sidejo de la asocio – Accueil au siège de l’association 

12:00 Aperitivo (oferta de la Federacio) – Apéritif (offert par la Fédération) 

 

12:30 Tagmanĝo (ĉiu kunportu ion por dividi kaj komune manĝi kaj trinki) 
           Déjeuner partagé (chacun apporte de quoi manger et boire) 

 

14:30 Komenco de la membro-kunveno – Début de l’assemblée générale 

16:30 Paŭzo – Pause 

 

17:00 Koruso (ĉiu povas partopreni aŭ asisti) 
          Chorale (tout le monde peut participer ou assister) 

 

19:00 Esperanto-kafejo – Espéranto Café 
 Le temps des Cerise, 31 rue de la Cerisaie, 75004 

L’étage nous est réservé, au nom d’Espéranto ; 
Ouvert à toutes et tous, consommation à la charge de chacun. 

 

*** 

Eblas partopreni unu, kelkajn aŭ ĉiujn programerojn. Ĉiuj, membroj aŭ 
ne, rajtas partorpreni sed nur membroj rajtos voĉdoni dum la membro-
kunveno. 
Vous pouvez participer en partie ou à tout le programme. Tous, membres ou 
non, ont le droit de participer mais seuls les membres auront le droit de voter 
pendant l’Assemblée Générale. 


