
 

 

 

 

 

 

              

    JJooyyeeuusseess  FFêêtteess      
NNooss  mmeeiilllleeuurrss  vvœœuuxx  àà  ttoouuss  !!    

  
  

M. Guy Piché (secrétaire), Mme Lyse Caron (v-p à l’entente collective), Mme Kathleen Gauthier (v-p à la vie 

associative), Mme Monique Lauzon (trésorière) et M. Hugo Légaré (président) 

  

CChheerrss  mmeemmbbrreess,,  
  
LL’’ééqquuiippee  dduu  RREESSSSAAQQ  aaiinnssii  qquuee  mmooii--mmêêmmee  vvoouuss  pprréésseennttoonnss  ttoouuss  nnooss  mmeeiilllleeuurrss  vvœœuuxx  ppoouurr  cceettttee  nnoouuvveellllee  
aannnnééee,,  aaiinnssii  qquu’’àà  vvooss  pprroocchheess..    QQuuee  cceellllee--ccii  vvoouuss  aappppoorrttee  bboonnhheeuurr,,  ssaannttéé,,  jjooiieess  ffaammiilliiaalleess  eett  rrééuussssiitteess  
pprrooffeessssiioonnnneelllleess..  
  
JJee  ssoouuhhaaiittee  qquuee  nnoottrree  aassssoocciiaattiioonn  ppuuiissssee  vvoouuss  ccoommpptteezz  ppaarrmmii  nnooss  pplluuss  ffiiddèèlleess  aaddhhéérreennttss  eennccoorree  ddee  
nnoommbbrreeuusseess  aannnnééeess  ppoouurr  qquu’’eennsseemmbbllee,,  nnoouuss  ppuuiissssiioonnss  ppoouurrssuuiivvrree  aavveecc  aammoouurr  eett  sséérréénniittéé  nnoottrree  mmiissssiioonn  
pprreemmiièèrree  qquuii  eesstt  dd’’aappppoorrtteerr  aauuxx  ppeerrssoonnnneess  qquuii  ssoonntt  ccoonnffiiééeess  uunnee  bbeellllee  qquuaalliittéé  ddee  vviiee  ttoouutt  eenn  ccoonnttiinnuuaanntt  
dd’’êêttrree  ffiieerrss  ddee  nnoottrree  bbeeaauu  ttrraavvaaiill..  
  
ÀÀ  llaa  vveeiillllee  ddeess  pprroocchhaaiinneess  nnééggoocciiaattiioonnss  ((22002200)),,  nnoouuss  ddééssiirroonnss  vvoouuss  rraappppeelleerr  ll’’iimmppoorrttaannccee  ddee  rreesstteerr  uunniiss  eett  
ffoorrtt  aaffiinn  ddee  ccoonnsseerrvveerr  nnoottrree  rraappppoorrtt  ddee  ffoorrccee  aauupprrèèss  dduu  GGoouuvveerrnneemmeenntt..  
  
QQuuee  cceettttee  aannnnééee  aassssoocciiaattiivvee  ssooiitt  pplleeiinnee  ddee  jjooiieess,,  ddee  rreennccoonnttrreess  eett  dd’’éécchhaannggeess  ddeess  pplluuss  aaggrrééaabblleess..  
  
  AAuu  nnoomm  ddee  ttoouuttee  ll’’ééqquuiippee  dduu  RREESSSSAAQQ,,  
  
  
  MM..  HHuuggoo  LLééggaarréé,,  PPrrééssiiddeenntt  dduu  RREESSSSAAQQ  
  
  

IInnffoo  RREESSSSAAQQ  
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  NNoouuvveeaauuxx  mmeemmbbrreess  aauu  CCoommiittéé  eexxééccuuttiiff    
  
SSuuiivvaanntt  lleess  éélleeccttiioonnss  eeffffeeccttuuééeess  lloorrss  ddee  llaa  ddeerrnniièèrree  rreennccoonnttrree  dduu  CCoonnsseeiill  NNaattiioonnaall  qquuii  ss’’eesstt  tteennuuee  lleess  1133  eett  1144  
nnoovveemmbbrree  ddeerrnniieerr,,  nnoouuss  ssoommmmeess  hheeuurreeuuxx  ddee  vvoouuss  pprréésseenntteezz  lleess  nnoouuvveeaauuxx  mmeemmbbrreess  dduu  CCoommiittéé  eexxééccuuttiiff  
NNaattiioonnaall,,  ssooiitt  ::  
  
  
  

MMmmee  KKaatthhlleeeenn  GGaauutthhiieerr,,    
vviiccee--pprrééssiiddeenntt  àà  llaa  vviiee  aassssoocciiaattiivvee    
RRééggiioonn  ddeess  LLaauurreennttiiddeess  

  
  
  
  
  
  
  

  MM..  GGuuyy  PPiicchhéé,,    
sseeccrrééttaaiirree    

RRééggiioonn  ddee  ll’’EEssttrriiee  
  

  

  
CCeeuuxx--ccii  ssee  jjooiiggnneenntt  ddoonncc  àà  ll’’ééqquuiippee  ddééjjàà  eenn  ppllaaccee,,  ssooiitt  ::  

  
MM..  HHuuggoo  LLééggaarréé,,  pprrééssiiddeenntt  

MMmmee  LLyyssee  CCaarroonn,,  vviiccee--pprrééssiiddeenntt  àà  ll’’eenntteennttee  
MMmmee  MMoonniiqquuee  LLaauuzzoonn,,  ttrrééssoorriièèrree  

  
  

  VVoottrree  CCoonnsseeiill  NNaattiioonnaall    
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  FFrraaiiss  rreemmbboouurrssaabblleess  lloorrss  ddee  ddééppllaacceemmeenntt    
MMooddiiffiiccaattiioonnss  ddeess  ddiirreeccttiivveess  CCTT  221155331111  

                     

LLee  33  ooccttoobbrree  ddeerrnniieerr,,  llee  CCoonnsseeiill  dduu  TTrrééssoorr  aa  aappppoorrttéé  cceerrttaaiinneess  mmooddiiffiiccaattiioonnss  àà  ssoonn  rreeccuueeiill  ddeess  ppoolliittiiqquueess  ddee  
ggeessttiioonn..    CCeess  cchhaannggeemmeennttss  ttoouucchheenntt  ddééjjàà  nnooss  mmeemmbbrreess  eett  nnoouuss  ddeevvoonnss  vvoouuss  eenn  iinnffoorrmmeerr  aaffiinn  qquuee  vvoouuss  aayyeezz  
lleess  rreemmbboouurrsseemmeennttss  aaddééqquuaattss..  
  
EEnn  eeffffeett,,  ll’’aarrttiiccllee  33--88..0044  ddee  nnoottrree  eenntteennttee  ccoolllleeccttiivvee  iinnddiiqquuee  qquuee,,  ppoouurr  lleess  ttrraannssppoorrttss  ddee  pplluuss  ddee  5500  
kkiilloommèèttrreess,,  ll’’iinnddeemmnniittéé  ddee  kkiilloommééttrraaggee  eesstt  pprréévvuuee  àà  llaa  DDiirreeccttiivvee  ssuurr  lleess  ffrraaiiss  rreemmbboouurrssaabblleess  lloorrss  dd’’uunn  
ddééppllaacceemmeenntt  eett  aauuttrreess  ffrraaiiss  iinnhhéérreennttss  rreeffoonndduuee  ppaarr  llee  CCTT  221155331111..    CCee  rreeccuueeiill  ddeess  ppoolliittiiqquueess  ddee  ggeessttiioonn  aa  ééttéé  
mmooddiiffiiéé  llee  33  ooccttoobbrree  22001188..  
  

DDoonncc,,  àà  ccoommpptteerr  dduu  11eerr  ooccttoobbrree  22001188,,  lleess  rreessssoouurrcceess  eeffffeeccttuuaanntt  ddeess  ddééppllaacceemmeennttss  aauuttoorriissééss,,  
rreecceevvrroonntt  uunnee  iinnddeemmnniittéé  ffiinnaanncciièèrree  ddee  00..445555  $$//kkmm  pplluuttôôtt  qquuee  00..4444  $$//kkmm..    DDee  pplluuss,,  cceelllleess--ccii  
rreecceevvrroonntt  uunn  mmiinniimmuumm  ddee  1111..3388  $$  àà  ttiittrree  ddee  mmoonnttaanntt  ffoorrffaaiittaaiirree  ooccttrrooyyéé  ppoouurr  lleess  ttrraannssppoorrttss  ddee  
mmooiinnss  ddee  5500  kkmm..  
  
LLee  mmiinniissttèèrree  iinnddiiqquuee  qquuee  llee  SSIIRRTTFF  sseerraa  vviittee  mmooddiiffiiéé  eenn  ccee  sseennss  eett  qquuee  ttoouuss  lleess  ééttaabblliisssseemmeennttss  ddeevvrroonntt  ssee  
ccoonnffoorrmmeerr  ttrrèèss  rraappiiddeemmeenntt..  
  

VVooiiccii  llee  lliieenn  ppoouurr  ccoonnssuulltteerr  cceess  mmooddiiffiiccaattiioonnss  dduu  rreeccuueeiill  ::    
  

hhttttppss::////wwwwww..ttrreessoorr..ggoouuvv..qqcc..ccaa//ffiilleeaaddmmiinn//PPDDFF//sseeccrreettaarriiaatt//DDiirreeccttiivvee__ffrraaiiss__rreemmbboouurrssaabblleess..ppddff  
  
  
  
  
  
  
  
  

    GGaaggnnaannttee  dduu  ccoonnccoouurrss  ddee  SSeepptteemmbbrree  22001188    

  
  

CCoonnccoouurrss  ddee  SSeepptteemmbbrree  22001188  
««  DDuu  tteemmppss  ppoouurr  ssooii  eett  ddeess  mmoommeennttss  iinnoouubblliiaabblleess  »»  
  
  

GGrraannddee  ggaaggnnaannttee  ::  
MMmmee  FFrraannccee  BBeeaauuppiieedd  ddee  RRaawwddoonn  ddaannss  llaa  rrééggiioonn  ddee  
LLaannaauuddiièèrree  
  
DDee  ggaauucchhee  àà  ddrrooiittee  ::  
MMmmee  FFrraannccee  BBeeaauuppiieedd,,  rreessppoonnssaabbllee  rreessssoouurrccee  
MM..  GGiilllleess  LLaacchhaappeellllee,,  pprrééssiiddeenntt  rrééggiioonnaall  ddee  LLaannaauuddiièèrree  
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Dépenser intelligemment, c’est possible! 

 
SSaavvooiirr  ddééppeennsseerr  iinntteelllliiggeemmmmeenntt  vvoouuss  éévviitteerraa  uunnee  ccaattaassttrroopphhee  ffiinnaanncciièèrree  dduurraanntt  llaa  ssaaiissoonn  ddee  FFêêtteess..  
  
CCeellaa  nnee  vveeuutt  ppaass  ddiirree  ppoouurr  aauuttaanntt  qquuee  vvoouuss  ddeevveezz  vvoouuss  eemmppêêcchheerr  ddee  vviivvrree..  IIll  ss’’aaggiitt  pplluuttôôtt  dd’’iinnvveessttiirr  vvoottrree  aarrggeenntt  eett  
vvoottrree  tteemmppss  ddaannss  ddeess  cchhoosseess  qquuii  aamméélliioorreenntt  vvoottrree  qquuaalliittéé  ddee  vviiee  ttoouutt  aauu  lloonngg  ddee  ll’’aannnnééee..  
 

Dépenser intelligemment 
LLeess  ppllaanniiffiiccaatteeuurrss  ffiinnaanncciieerrss  ddiivviisseenntt  nnooss  ddééppeennsseess  eenn  
ddeeuuxx  ccaattééggoorriieess  ::  lleess  bbeessooiinnss  eett  lleess  ssoouuhhaaiittss..  NNooss  bbeessooiinnss  
ssoonntt  lleess  cchhoosseess  qquuii  nnoouuss  ssoonntt  nnéécceessssaaiirreess,,  nnoottaammmmeenntt  lleess  
vvêêtteemmeennttss,,  llee  llooggeemmeenntt  eett  llaa  nnoouurrrriittuurree..  LLeess  ssoouuhhaaiittss  ssoonntt  
eesssseennttiieelllleemmeenntt  lleess  cchhoosseess  qquuii  nnoouuss  pprrooccuurreenntt  dduu  ppllaaiissiirr,,  
ccoommmmee  lleess  aappppaarreeiillss  éélleeccttrroonniiqquueess  ddeerrnniieerr  ccrrii,,  uunnee  
mmaaiissoonn  pplluuss  ggrraannddee  oouu  ddeess  cchhaauussssuurreess  ssuupppplléémmeennttaaiirreess..      
  
SSoouuvveenntt,,  ccee  qquuee  nnoouuss  ccoonnssiiddéérroonnss  ccoommmmee  ddeess  bbeessooiinnss  
ssoonntt  eenn  ffaaiitt  ddeess  ssoouuhhaaiittss,,  eett  uunnee  ffooiiss  ll’’eexxcciittaattiioonn  ddee  ll’’aacchhaatt  
ddiissssiippééee,,  cceess  cchhoosseess  nnee  nnoouuss  aappppoorrtteenntt  pplluuss  ddee  jjooiiee..    
  
DDééppeennsseerr  iinntteelllliiggeemmmmeenntt  iimmpplliiqquuee  dd’’aabboorrdd  eett  aavvaanntt  ttoouutt  
ddee  mmeettttrree  ddee  ll’’aarrggeenntt  ddee  ccôôttéé  ppoouurr  cceess  ppllaaiissiirrss  qquuii  
aamméélliioorreenntt  vvrraaiimmeenntt  vvoottrree  bboonnhheeuurr  eenn  vvoouuss  ppeerrmmeettttaanntt  
dd’’aaccccuummuulleerr  ddeess  eexxppéérriieenncceess,,  pplluuttôôtt  qquuee  ddeess  oobbjjeettss,,  ppaarr  
eexxeemmppllee  pprreennddrree  ddeess  vvaaccaanncceess,,  vvoouuss  aammuusseerr  aavveecc  vvoottrree  
ffaammiillllee  eett  vvooss  aammiiss,,  ssoorrttiirr  aavveecc  vvoottrree  ccoonnjjooiinntt  oouu  ffaaiirree  uunn  
ddoonn  ddee  bbiieennffaaiissaannccee..    
  

Conseils pour dépenser intelligemment   
Il est difficile de dépenser intelligemment pendant la 

saison des Fêtes, mais voici quelques idées pour vous 

aider à créer de beaux souvenirs, sans avoir à casser 

votre tirelire. 
 

  DDoonnnneezz--vvoouuss  dduu  tteemmppss  ppoouurr  ccoommppaarreerr  lleess  
pprriixx  eett  ffaaiirree  llaa  mmeeiilllleeuurree  aauubbaaiinnee..  
  

  ÉÉttaabblliisssseezz  uunn  bbuuddggeett  ppoouurr  lleess  FFêêtteess  eett  
rreessppeecctteezz--llee..  DDéétteerrmmiinneezz  ccoommbbiieenn  vvoouuss  ppoouuvveezz  
ddééppeennsseerr  ssaannss  aavvooiirr  rreeccoouurrss  aauu  ccrrééddiitt..  IInncclluueezz  lleess  
ddééppeennsseess  ccoommmmee  lleess  eemmbbaallllaaggeess  ccaaddeeaauuxx,,  lleess  
ddiivveerrttiisssseemmeennttss  eett  lleess  ddoonnss  ddee  bbiieennffaaiissaannccee..    

  

  UUttiilliisseezz  ddee  ll’’aarrggeenntt  ccoommppttaanntt  aauussssii  ssoouuvveenntt  
qquuee  ppoossssiibbllee..  UUttiilliisseezz  sseeuulleemmeenntt  uunnee  ccaarrttee  ddee  
ccrrééddiitt  ssii  vvoouuss  ppoouuvveezz  eenn  ppaayyeerr  llee  ssoollddee  
iimmmmééddiiaatteemmeenntt..  ÀÀ  ccee  ssuujjeett,,  nn’’oouubblliieezz  ppaass  ddee  
ccoommppaarreerr  lleess  ccaarrtteess  ddee  ccrrééddiitt  ppoouurr  oobbtteenniirr  lleess  
mmeeiilllleeuurrss  ttaauuxx  dd’’iinnttéérrêêtt  eett  lleess  mmeeiilllleeuurreess  
rrééccoommppeennsseess..  

  

  PPllaanniiffiieezz  ppoouurr  ll’’aannnnééee  pprroocchhaaiinnee..  OOuuvvrreezz  uunn  
ccoommppttee  dd’’ééppaarrggnnee  ppoouurr  lleess  FFêêtteess  eett  ccoottiisseezz--yy  
mmeennssuueelllleemmeenntt..  AAiinnssii,,  ll’’aannnnééee  pprroocchhaaiinnee,,  aauuxx  
FFêêtteess,,  vvoouuss  aauurreezz  ddee  ll’’aarrggeenntt  eenn  bbaannqquuee  ppoouurr  
ccoouuvvrriirr  vvooss  ddééppeennsseess..  VVoouuss  ppoouuvveezz  ccoottiisseerr  llee  
mmoonnttaanntt  qquuee  vvoouuss  vvoouulleezz,,  aauussssii  ppeettiitt  oouu  ggrraanndd  
ssooiitt--iill..  

  
VVoouuss  ppoouuvveezz  aauuggmmeenntteerr  vvooss  ccoottiissaattiioonnss  mmeennssuueelllleess  eenn  
ttrroouuvvaanntt  ddeess  mmooyyeennss  ddee  rréédduuiirree  lleess  ccooûûttss  ddeess  oobbjjeettss  ddee  
vvooss  ccoonnvvooiittiisseess..  ÀÀ  nn’’eenn  ppaass  ddoouutteerr,,  rreennoonncceerr  àà  vvoottrree  
ccaappppuucccciinnoo  qquuoottiiddiieenn  oouu  aauu  ccââbbllee  ppeeuutt  êêttrree  ppéénniibbllee  aauu  
ddéébbuutt,,  mmaaiiss  vvoouuss  ééccoonnoommiisseerreezz  ddeess  cceennttaaiinneess  ddee  ddoollllaarrss  
ppaarr  aannnnééee  eett  ppoouurrrreezz  iinnvveessttiirr  cceett  aarrggeenntt  ddaannss  qquueellqquuee  
cchhoossee  qquuee  vvoouuss  vvoouulleezz  vvrraaiimmeenntt,,  ccoommmmee  vviissiitteerr  vvooss  
ppaarreennttss  ppoouurr  lleess  FFêêtteess..      
  
AAccccééddeezz  àà  vvoottrree  pprrooggrraammmmee  eenn  ttoouutt  tteemmppss  ::  
ttrraavvaaiillssaanntteevviiee..ccoomm  
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