
SSUUPPRRAA  AARRPPUUSS  
                              BBuulllleettiinn  ddee  lliiaaiissoonn  eett  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn    ddee  

            LL’’AAssssoocciiaattiioonn  ddeess  RReettrraaiittééss  PPrrooffeessssiioonnnneellss  ddee  ll’’UUnniivveerrssiittéé  ddee  SShheerrbbrrooookkee  
  

VVoolluummee  22,,  nnuumméérroo  11                            1166  mmaaii  22000066  
  
  
ÉÉDDIITTIIOONN  SSPPÉÉCCIIAALLEE!!      LLaanncceemmeenntt  dduu  ssiittee  WWEEBB  ddee  ll’’AARRPPUUSS..        
  
IIll  eesstt  EENNFFIINN  vveennuu!!    AApprrèèss  uunn  ppeeuu  pplluuss  ddee  ddeeuuxx  aannss  ddeeppuuiiss  llaa  ffoonnddaattiioonn  ddee  nnoottrree  

aassssoocciiaattiioonn,,  llee  ssiittee  WWEEBB  ddee  ll’’AARRPPUUSS  vvooiitt  ffiinnaalleemmeenntt  llee  jjoouurr!!      IIll  aa  vvééccuu  uunnee  ppéérriiooddee  ddee  

ggeessttaattiioonn  lleennttee,,  cchhaanncceellaannttee  eett  ttrraavveerrsséé  pplluussiieeuurrss  fflluuccttuuaattiioonnss..    PPoouurr  llee  mmooiinnss,,  cc’’eesstt  llee  

rrééssuullttaatt    dd’’uunn  aacchhaarrnneemmeenntt  eett  dd’’uunnee  vvoolloonnttéé  ffeerrmmee  dd’’êêttrree  vvuu  eett  rreeccoonnnnuu  ddaannss  llee  mmoonnddee  

iinnffoorrmmaattiiqquuee..    IIll  ppoorrttee  ééggaalleemmeenntt  uunnee  vviissiioonn  dd’’aavveenniirr  eett  uunnee  ppeerrssppeeccttiivvee  ddee    

ddéévveellooppppeemmeenntt  àà  lloonngg  tteerrmmee  ppoouurr  ttoouuss  lleess  mmeemmbbrreess  rreettrraaiittééss  pprréésseennttss  eett  ffuuttuurrss..    VVoottrree  

ccoonnsseeiill  aa  tteennuu  llee  pphhaarree  eett  cc’’eesstt  aavveecc  bbeeaauuccoouupp  ddee  FFIIEERRTTÉÉ  qquu’’iill  llaannccee  ooffffiicciieelllleemmeenntt  ssoonn  

ssiittee  WWEEBB..    IIll  eesstt  àà  NNOOUUSS  eett  ccee  sseerraa  àà  NNOOUUSS    ddee  llee  ffaaiirree  ggrraannddiirr  eenn  llee  nnoouurrrriissssaanntt  ddee  ccee  

qquuee  NNOOUUSS  ssoommmmeess  eett  ddee  ccee  NNOOUUSS    vvoouulloonnss  qquu’’iill  ddeevviieennnnee!!    

  

VVoottrree  ccoonnsseeiill  dd’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  eenn  AACCTTIIOONN  

  

oo  VVoottrree  CC..AA..  aa  ffaaiitt  ddeess  ddéémmaarrcchheess  ppoouurr  lleess  ppeerrssoonnnneess  rreettrraaiittééeess  qquuii  aatttteeiinnddrroonntt  ll’’ââggee  

ddee  6655  aannss  eett  qquuii  nnee  ppoouurrrroonntt  pplluuss  pprrooffiitteerr  ddee  ll’’aassssuurraannccee  ooffffeerrttee  ppaarr  DDeessjjaarrddiinnss..  AAuu  

ddééppaarrtt  iill  nnoouuss  ffaauutt  ffaaiirree  lleess  ddéémmaarrcchheess  aauupprrèèss  ddee  llaa  RRAAMMQQ  ppoouurr  nnoouuss  iinnssccrriirree  aauu  

ppllaann  dd’’aassssuurraannccee  mmééddiiccaammeenntt..  PPaarr  llaa  ssuuiittee  ssii  nnoouuss  vvoouulloonnss  oobbtteenniirr  uunnee  aassssuurraannccee  

mmaallaaddiiee,,  nnoouuss  ddeevvoonnss  ddeevveenniirr  mmeemmbbrree  ddee  ll’’aassssoocciiaattiioonn  ddeess  ppeerrssoonnnneess  rreettrraaiittééeess  

ddeess  sseecctteeuurrss  ppuubblliicc  eett  ppaarraappuubblliicc..  LL’’aassssoocciiaattiioonn  aa  nnééggoocciiéé  ppoouurr  sseess  mmeemmbbrreess  ddeess    

ttaarriiffss  ppoouurr  uunnee  aassssuurraannccee  mmaallaaddiiee  eett    uunnee  aassssuurraannccee  vviiee..  LLee  ttrrééssoorriieerr..  PPiieerrrree  

GGéélliinnaass,,  ffeerraa  uunnee  pprréésseennttaattiioonn  pplluuss  ééllaabboorrééee  lloorrss  ddee  ll’’aasssseemmbbllééee  ggéénnéérraallee,,  llee  1166  

mmaaii  pprroocchhaaiinn..  SSii  vvoouuss  nn’’aassssiisstteezz  ppaass  àà  llaa  rrééuunniioonn,,  vvoouuss  ppoouurrrreezz  rreettrroouuvveerr  ttoouuttee  

ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  bbiieennttôôtt  ssuurr  ccee  ssiittee..  

  



oo  VVoottrree  CC..AA..  aa  ppllaanniiffiiéé  qquuaattrree  ddîînneerrss--rreennccoonnttrreess  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’aannnnééee  22000055--22000066  ddoonntt  

lleess  ssuujjeettss  oonntt  ééttéé  ::    ll’’eexxeerrcciiccee  eett  llee  bbeell  ââggee,,  llaa  ddiièèttee  ssaannttéé,,  llee  vviieeiilllliisssseemmeenntt  eett  sseess  

iimmpplliiccaattiioonnss  aaiinnssii  qquu’’uunnee  rreennccoonnttrree  aavveecc  ddiissccuussssiioonn  lliibbrree....  

oo  VVoottrree  CC..AA..  aa  pprroodduuiitt  uunn  ffeeuuiilllleett  iinnffoorrmmaattiiff  àà  ll’’iinntteennttiioonn  ddeess  ppeerrssoonnnneess  rreettrraaiittééeess  

qquuii  pprréésseennttee  ll’’AAssssoocciiaattiioonn  ddeess  rreettrraaiittééss  pprrooffeessssiioonnnneellss  ddee  ll’’UUnniivveerrssiittéé  ddee  

SShheerrbbrrooookkee,,  ll’’AARRPPUUSS..  CCee  ddooccuummeenntt  aa  ffaaiitt  ll’’oobbjjeett  dd’’uunn  aaccccoorrdd  aavveecc  llee  vviiccee--rreecctteeuurr  

qquuii  eenn  aassssuurreerraa  llaa  ttrraannssmmiissssiioonn  eenn  ll’’iinncclluuaanntt  ddaannss  llaa  ddooccuummeennttaattiioonn  ddeessttiinnééee  aauuxx  

nnoouuvveeaauuxx  rreettrraaiittééss..  

oo  VVoottrree  CC..AA..  aa  ééttéé  aapppprroocchhéé  ppaarr    ll’’AAPPAAPPUUSS  aaffiinn  ddee  ccoonnnnaaîîttrree  ll’’iinnttéérrêêtt    ddeess  mmeemmbbrreess  

ffaaccee  àà  uunnee  éévveennttuueellllee  iinnvviittaattiioonn  àà  ppaarrttiicciippeerr  àà  ssoonn  ppaarrttyy  ddee  NNooëëll  qquuii  aa  eeuu  lliieeuu  llee  11eerr  

ddéécceemmbbrree  aauu  MMuussééee  ddeess  sscciieenncceess..    EEnnvviirroonn  2200  mmeemmbbrreess  ddee  ll’’AARRPPUUSS  oonntt  aassssiissttéé    àà  

cceettttee  aaccttiivviittéé  qquuii  aa  rrééuunnii  pprrèèss  ddee  220000  ppeerrssoonnnneess  ddaannss  uunnee  aammbbiiaannccee  ttrrèèss  ccoorrddiiaallee  eett  

aanniimmééee..  

oo  VVoottrree  CC..AA..  aa  cchhooiissii  ddee  vvoouuss  ccoonnvviieerr  ,,  ccee  mmaarrddii,,  1166  mmaaii,,  ssuuiittee  àà  ll’’aasssseemmbbllééee  

AAnnnnuueellllee,,  àà  uunn  vvooyyaaggee  hhiissttoorriiqquuee  aauu  ccœœuurr  ddeess  CCaannttoonnss--ddee--ll’’EEsstt  eenn  ccoommppaaggnniiee  ddeess  

ccoommééddiieennss  ddee  TTrraacceess  eett  SSoouuvveennaanncceess..    HHeeuurreeuussee  rreepprréésseennttaattiioonn!!      

  

NNoouuss  ssoommmmeess  mmaaiinntteennaanntt  vviirrttuueelllleemmeenntt  aacccceessssiibblleess  aauu    wwwwww..uusshheerrbbrrooookkee..ccaa//aarrppuuss//..    

    

JJee  vvoouuss  iinnvviittee  àà  ccoommmmuunniiqquueerr    aavveecc  ll’’uunn  oouu  ll’’aauuttrree  ddeess  mmeemmbbrreess  dduu  ccoonnsseeiill  

dd’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  ppoouurr  ttoouutt  ccoommmmeennttaaiirree,,  ssuuggggeessttiioonn  oouu  ddeemmaannddee  ccoonncceerrnnaanntt  ccee  ssiittee,,  oouu  

ttoouutt  aauuttrree  ssuujjeett  qquuii  vvoouuss  iinnttéérreessssee..  VVoouuss  ttrroouuvveerreezz  lleess  ccoooorrddoonnnnééeess  ddeess  mmeemmbbrreess  dduu  CC..AA..  

ssuurr  llee  ssiittee  WWEEBB....    IIll  nnoouuss  ffeerraa  ppllaaiissiirr    ddee  ddoonnnneerr  ssuuiittee  àà  vvooss  ddeemmaannddeess..      

  

ÀÀ  cchhaaccuunnee  eett  àà  cchhaaccuunn  dd’’eennttrree  vvoouuss,,  jjee  ssoouuhhaaiittee  uunnee  ttrrèèss  hheeuurreeuussee  ppéérriiooddee  eessttiivvaallee  eett  aauu  

ppllaaiissiirr  ddee  vvoouuss  rreevvooiirr  eenn  sseepptteemmbbrree!!  

  

VViirrttuueelllleemmeenntt  vvôôttrree,,      

  

FFrraanncciinnee  LLaaccrrooiixx,,  rreessppoonnssaabbllee  ddee  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn    

ffllaaccrrooiixx4477@@yyaahhoooo..ccaa  


