
 

 

 

 

 

 

              
  
  
  
  

      LL’’ééqquuiippee  dduu  RREESSSSAAQQ  ss’’aaggrraannddiitt    
UUnn  nnoouuvveeaauu  ccoonnsseeiilllleerr  ssyynnddiiccaall  àà  nnoottrree  sseerrvviiccee  

                         

LLee  CCoonnsseeiill  nnaattiioonnaall  aa  eennttrreepprriiss  uunnee  rrééfflleexxiioonn  ssuurr  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  dduu  ttrraavvaaiill  eett  ddeess  sseerrvviicceess  aauuxx  
mmeemmbbrreess..  NNoouuss  aavvoonnss  ddéécciiddéé  ddee  nnoouuss  ddoonnnneerr  uunnee  ssttrruuccttuurree  iinntteerrnnee  pplluuss  eeffffiiccaaccee  eett  pplluuss  pprrèèss  
ddeess  mmeemmbbrreess..  AApprrèèss  llee  rreettoouurr  dduu  ssiièèggee  ssoocciiaall  àà  SSaaiinntt--GGeeoorrggeess,,  nnoouuss  aavvoonnss  ddéécciiddéé  ddee  nnoouuss  
aaddjjooiinnddrree  uunn  ccoonnsseeiilllleerr  ssyynnddiiccaall  dd’’eexxppéérriieennccee..  

  
LLee  RREESSSSAAQQ  eesstt  ffiieerr  ddee  vvoouuss  aannnnoonncceerr  ll’’aarrrriivvééee  ddee  MM..  PPiieerrrree--LLoouuiiss  FFoorrttiinn--
LLeeggrriiss  ddaannss  ll’’ééqquuiippee  ddee  ttrraavvaaiill,,  àà  ttiittrree  ddee  ccoonnsseeiilllleerr  ssyynnddiiccaall..  
  
MM..  FFoorrttiinn--LLeeggrriiss  aa  aapppprriiss  àà  ccoonnnnaaîîttrree  llaa  rrééaalliittéé  ddeess  rreessssoouurrcceess  lloorrssqquu’’iill  
ttrraavvaaiillllaaiitt  aavveecc  llee  RREESSSSAAQQ  eett  lleess  AADDRREEQQ  ddee  22000099  àà  22001133..  IIll  ppoossssèèddee  uunnee  
ssoolliiddee  eexxppéérriieennccee  ddee  nnééggoocciiaattiioonn  eett  ddee  rreepprréésseennttaattiioonn  ddeevvaanntt  lleess  
ttrriibbuunnaauuxx..  IIll  sseerraa  uunn  aajjoouutt  iimmppoorrttaanntt  àà  ll’’ééqquuiippee,,  ppoouurr  nnoouuss  ccoonnsseeiilllleerr,,  
ppoouurr  nnoouuss  aaccccoommppaaggnneerr  eett  ppoouurr  oorrggaanniisseerr  ddeess  ffoorrmmaattiioonnss  aauuxx  mmeemmbbrreess  
eett  aauuxx  ppeerrssoonnnneess  éélluueess..  IIll  ss’’ooccccuuppeerraa  ééggaalleemmeenntt  dduu  ttrraaiitteemmeenntt  ddeess  
mméésseenntteenntteess..  
  
  
  

  

  
  

  SSiièèggee  ssoocciiaall  dduu  RREESSSSAAQQ    
LLee  441188--222222--00220011  ddee  nnoouuvveeaauu  eenn  ffoonnccttiioonn  

  

ÀÀ  llaa  ddeemmaannddee  ddee  pplluussiieeuurrss  mmeemmbbrreess,,  llee  RREESSSSAAQQ  aa  ddéécciiddéé  ddee  rreemmeettttrree  eenn  ffoonnccttiioonn  nnoottrree  aanncciieennnnee  lliiggnnee  
ttéélléépphhoonniiqquuee,,  aaffiinn  ddee  ppeerrmmeettttrree  àà  ttoouuss  ddee  jjooiinnddrree  ddee  ffaaççoonn  pplluuss  eeffffiiccaaccee  nnoottrree  ppeerrssoonnnneell  qquuii  eesstt  llàà  ppoouurr  vvoouuss  
ssoouutteenniirr  eett  vvoouuss  aaiiddeerr  àà  pprreennddrree  ccoonnttaacctt  aavveecc  vvooss  rreepprréésseennttaannttss  rrééggiioonnaauuxx..  
  
  

NN’’hhééssiitteezz  pplluuss……  NNoouuss  ssoommmmeess  llàà  ppoouurr  vvoouuss  !!  
PPoouurr  jjooiinnddrree  llee  ssiièèggee  ssoocciiaall  dduu  RREESSSSAAQQ  

  

551144--779988--88881155  eett  441188--222222--00220011  
aassssoocciiaattiioonn@@gglloobbeettrrootttteerr..nneett  

  

IInnffoo  RREESSSSAAQQ  
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  FFOORRMMAATTIIOONNSS    
OOnn  ggaaggnnee  ttoouujjoouurrss  àà  ss’’iinnssttrruuiirree  !!  

 
ÀÀ  ll’’iinnttéérriieeuurr  ddee  ll’’aarrttiiccllee  77--33..0000  ddee  nnoottrree  eenntteennttee  ccoolllleeccttiivvee,,  cchhaaccuunnee  ddeess  rrééggiioonnss  aaddmmiinniissttrraattiivveess  ddééttiieenntt  uunn  ccoommiittéé  
ddee  ffoorrmmaattiioonn  ccoonnttiinnuuee  eett  ddee  ppeerrffeeccttiioonnnneemmeenntt..    CCee  ccoommiittéé  eesstt  ccoommppoosséé  ddee  rreepprréésseennttaannttss  ddee  ll’’ééttaabblliisssseemmeenntt  eett  ddee  
rreepprréésseennttaannttss  dduu  RREESSSSAAQQ..    NNoorrmmaalleemmeenntt,,  ccee  ccoommiittéé  eesstt  llee  mmêêmmee  qquuee  cceelluuii  dduu  ccoommiittéé  llooccaall  ddee  ccoonncceerrttaattiioonn..  
  
LLee  mmaannddaatt  ddee  cceess  ccoommiittééss  rrééggiioonnaauuxx  eesstt  ddee  ppllaanniiffiieerr  ddeess  aaccttiivviittééss  ddee  ffoorrmmaattiioonn  ccoonnttiinnuuee  oouu  ddee  ppeerrffeeccttiioonnnneemmeenntt  
eett  eenn  aassssuurreerr  lleeuurr  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddeess  oorriieennttaattiioonnss,,  pprriioorriittééss  eett  pprrooggrraammmmeess  ddee  ffoorrmmaattiioonn  ccoonnttiinnuuee  
oouu  ddee  ppeerrffeeccttiioonnnneemmeenntt  ddéétteerrmmiinnééss  aauu  nniivveeaauu  nnaattiioonnaall..  
  
LLoorrss  ddeess  rréécceenntteess  rreennccoonnttrreess  ddeess  CCoommiittééss  llooccaauuxx,,  lleess  rreepprréésseennttaannttss  dduu  RREESSSSAAQQ  oonntt  pprrééccoonniisséé  llaa  tteennuuee  ddee  
ddiivveerrsseess  ffoorrmmaattiioonnss  ppoouurr  lleess  mmeemmbbrreess  ddee  nnoottrree  aassssoocciiaattiioonn  aaffiinn  ddee  ppeerrmmeettttrree  llee  ppeerrffeeccttiioonnnneemmeenntt  ddeess  
ccoonnnnaaiissssaanncceess  ddee  cceeuuxx--ccii..    ÉÉttaabblliirr  uunn  ppllaann  dd’’aaccttiioonn  aannnnuueell  eett  uunn  ccaalleennddrriieerr  ddeess  aaccttiivviittééss  ooffffeerrtteess  aauuxx  mmeemmbbrreess..  
  
MMaallhheeuurreeuusseemmeenntt,,  lleess  ddiivveerrss  ccoommiittééss  rrééggiioonnaauuxx  oonntt  ccoonnssttaattéé  qquuee  lleess  rreessppoonnssaabblleess  ddee  rreessssoouurrcceess  ppaarrttiicciippeenntt  ttrrèèss  
ppeeuu  àà  cceess  ffoorrmmaattiioonnss  ssuubbvveennttiioonnnnééeess  ppaarr  llee  MMiinniissttèèrree  ddee  llaa  SSaannttéé  eett  ddeess  SSeerrvviicceess  ssoocciiaauuxx..      
  
LLee  RREESSSSAAQQ  ddééssiirree  ddoonncc  vvoouuss  rraappppeelleezz  aauujjoouurrdd’’hhuuii  ll’’iimmppoorrttaannccee  ddee  vvoottrree  ppaarrttiicciippaattiioonn  àà  cceess  ffoorrmmaattiioonnss  
ooffffeerrtteess  ppaarr  vvooss  ccoommiittééss  rrééggiioonnaauuxx  eett  ééttaabblliisssseemmeennttss..    CCeess  ffoorrmmaattiioonnss  vvoouuss  ssoonntt  ooffffeerrtteess  ggrraattuuiitteemmeenntt  eett  
vvoouuss  aaiiddeerroonntt  àà  vvoouuss  ppeerrffeeccttiioonnnneerr  eett  vvoouuss  ééppaannoouuiirr  eenn  ttaanntt  qquuee  rreessppoonnssaabbllee  ddee  rreessssoouurrcceess  àà  ll’’aadduullttee..    
NN’’hhééssiitteezz  pplluuss  eett  iinnssccrriivveezz--vvoouuss  àà  cceess  ffoorrmmaattiioonnss  !!  
  

NN’’OOUUBBLLIIEEZZ  PPAASS  QQUUEE  LL’’OONN    

GGAAGGNNEE  TTOOUUJJOOUURRSS  ÀÀ  SS’’IINNSSTTRRUUIIRREE  

  
  
  
  
  

  EEnntteennttee  ssppéécciiffiiqquuee  //  CCoonnttrraatt  ddee  ttrraavvaaiill    
NNee  ssiiggnneezz  ppaass  ssaannss  ssaavvooiirr  ccee  qquuee  vvoouuss  ssiiggnneezz  

  
EEnn  ttaanntt  qquuee  rreeggrroouuppeemmeenntt  rreepprréésseennttaanntt  ddee  nnoommbbrreeuusseess  rreessssoouurrcceess  àà  ll’’aadduullttee  aauu  QQuuéébbeecc,,  cceerrttaaiinneess  ddee  cceelllleess--ccii  
ccoommmmuunniiqquueenntt  rréégguulliièèrreemmeenntt  aavveecc  nnoouuss  aaffiinn  dd’’oobbtteenniirr  ddiivveerrsseess  iinnffoorrmmaattiioonnss  qquuaanntt  àà  lleeuurr  eenntteennttee  ssppéécciiffiiqquuee  aavveecc  

lleeuurr  ééttaabblliisssseemmeenntt..    MMaallhheeuurreeuusseemmeenntt,,  ttrroopp  ddee  rreessssoouurrcceess  ttaarrddeenntt  àà  ccoommmmuunniiqquueerr  aavveecc  llee  RREESSSSAAQQ..    CCee  qquuii  eenn  rrééssuullttee  
ssoouuvveenntt  ppaarr  ddeess  pprroobblléémmaattiiqquueess  iirrrréévveerrssiibblleess  ppoouurr  cceerrttaaiinneess  rreessssoouurrcceess..  
  
RRéécceemmmmeenntt,,  nnoouuss  aavvoonnss  eeuu  vveenntt  qquuee  ddeess  rreessssoouurrcceess  ssee  ssoonntt  rreenndduueess  àà  ll’’ééttaabblliisssseemmeenntt  aaffiinn  ddee  ssiiggnneerr  llee  
rreennoouuvveelllleemmeenntt  ddee  lleeuurr  eenntteennttee  ssppéécciiffiiqquuee..    EElllleess  oonntt  ssiiggnnéé  llee  ddooccuummeenntt,,  eett  ccee,,  ssaannss  aauuccuunnee  hhééssiittaattiioonn  eett  ssoonntt  
rreettoouurrnnééeess  àà  lleeuurr  rrééssiiddeennccee..    CCeeppeennddaanntt,,  ccee  qquu’’eelllleess  vveennaaiieenntt  ddee  ssiiggnneerr  ééttaaiitt  uunn  nnoouuvveeaauu  ccoonnttrraatt  qquuii  mmooddiiffiiaaiitt  eett  
cchhaannggeeaaiitt  lleeuurrss  ssttaattuuttss  ddee  rreessssoouurrccee..  
  
VVoottrree  ssiiggnnaattuurree  eesstt  llaa  vvôôttrree  !!    AAvvaanntt  dd’’aappppoosseerr  vvoottrree  ssiiggnnaattuurree  ssuurr  uunn  ddooccuummeenntt  pprroovveennaanntt  ddee  qquuii  qquuee  ccee  ssooiitt,,  vvoouuss  nnee  
ddeevveezz  eenn  ffaaiirree  llaa  lleeccttuurree  ccoommppllèèttee  eett  ccoommpprreennddrree  ccee  qquuee  vvoouuss  ssiiggnneezz..    CCaarr,,  nn’’oouubblliieezz  ppaass  qquu’’eenn  aappppoossaanntt  vvoottrree  
ssiiggnnaattuurree,,  vvoouuss  aacccceepptteerr  eett  aauuttoorriisseerr  llee  ddooccuummeenntt  qquuee  vvoouuss  ssiiggnneezz  iinncclluuaanntt  lleess  ccoonnddiittiioonnss  qquuii  yy  ssoonntt  iinnssccrriitteess..      
  
NNoouuss  ccoommpprreennoonnss  ééggaalleemmeenntt  qquuee  cceerrttaaiinneess  rreessssoouurrcceess  nnee  ssoonntt  rrééeelllleemmeenntt  ppaass  àà  ll’’aaiissee  aavveecc  ddee  tteelllleess  ssiittuuaattiioonnss..    SSii  cc’’eesstt  
vvoottrree  ccaass,,  nn’’hhééssiitteezz  ssuurrttoouutt  ppaass  àà  ddeemmaannddeerr  ll’’aaiiddee  dd’’uunn  ddee  vvooss  rreepprréésseennttaannttss  rrééggiioonnaauuxx  eenn  ccoommmmuunniiqquuaanntt  ddiirreecctteemmeenntt  
aauu  ssiièèggee  ssoocciiaall  dduu  RREESSSSAAQQ  aauu  551144--779988--88881155  oouu  aauu  441188--222222--00220011..    LL’’uunn  ddee  nnooss  eemmppllooyyééss  vvoouuss  gguuiiddeerraa  eett  vvoouuss  
rreeccoommmmaannddeerraa  àà  ll’’uunn  ddee  vvooss  rreepprréésseennttaannttss  rrééggiioonnaauuxx..      
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  FFrraaiiss  rreemmbboouurrssaabblleess  lloorrss  ddee  ddééppllaacceemmeenntt    
MMooddiiffiiccaattiioonnss  ddeess  ddiirreeccttiivveess  CCTT  221155331111  

                     

LLee  33  aavvrriill  ddeerrnniieerr,,  llee  CCoonnsseeiill  dduu  TTrrééssoorr  aa  aappppoorrttéé  cceerrttaaiinneess  mmooddiiffiiccaattiioonnss  àà  ssoonn  rreeccuueeiill  ddee  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  ddee  ppoolliittiiqquueess  ddee  ggeessttiioonn  aa  ééttéé  
mmooddiiffiiéé  llee  33  aavvrriill  22001188..  
  

DDoonncc,,  àà  ccoommpptteerr  dduu  11eerr  aavvrriill  22001188,,  lleess  rreessssoouurrcceess  eeffffeeccttuuaanntt  ddeess  ddééppllaacceemmeennttss  aauuttoorriissééss,,  rreecceevvrroonntt  
uunnee  iinnddeemmnniittéé  ffiinnaanncciièèrree  ddee  00..4444  $$//kkmm  pplluuttôôtt  qquuee  00..4433  $$//kkmm..    DDee  pplluuss,,  cceelllleess--ccii  rreecceevvrroonntt  uunn  
mmiinniimmuumm  ddee  1111..0000  $$  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  

  
  
  
  
  

  TToouurrnnééee  pprroovviinncciiaallee  eenn  ssaaiissoonn  eessttiivvaallee    
SSuurrvveeiilllleezz  vvoottrree  ccoouurrrriieerr  

  
EEnn  ccee  ddéébbuutt  ddee  ppéérriiooddee  eessttiivvaallee,,  llee  RREESSSSAAQQ  ddééssiirree  aalllleerr  àà  vvoottrree  rreennccoonnttrree  eett  ffaaiirree  uunnee  ttoouurrnnééee  pprroovviinncciiaallee  
dd’’aasssseemmbbllééeess  rrééggiioonnaalleess  eenn  jjuuiinn  pprroocchhaaiinn..  
  
CCoommmmee  nnoouuss  llee  ssaavvoonnss  ttoouuss,,  llaa  pprrooxxiimmiittéé  eennvveerrss  nnooss  mmeemmbbrreess  rreessppoonnssaabblleess  ddee  rreessssoouurrcceess,,  aa  ttoouujjoouurrss  ééttéé  uunn  
oobbjjeeccttiiff  pprriioorriittaaiirree  aauu  RREESSSSAAQQ..    DDee  ccee  ffaaiitt,,  MM..  HHuuggoo  LLééggaarréé,,  pprrééssiiddeenntt  eett  ppoorrttee--ppaarroollee  ddee  ll’’aassssoocciiaattiioonn  aaiinnssii  
qquuee  ssoonn  ééqquuiippee  ssiilllloonnnneerroonntt  llaa  pprroovviinnccee  aaffiinn  dd’’aalllleerr  éécchhaannggeerr  aavveecc  vvoouuss,,  ssee  rraapppprroocchheerr  ddee  vvoouuss  eett  êêttrree  àà  
vvoottrree  ééccoouuttee..  
  
NNoouuss  ssoommmmeess  ccoonnsscciieennttss  qquu’’àà  ttiittrree  ddee  rreepprréésseennttaanntt  ooffffiicciieell,,  llee  RREESSSSAAQQ  ddooiitt  ssoouutteenniirr  lleess  mmeemmbbrreess  ddee  cchhaaqquuee  
rrééggiioonn  ppoouurr  llaaqquueellllee  eellllee  aa  oobbtteennuu  llee  mmaannddaatt  ddee  rreepprréésseennttaattiioonn..    PPoouurr  ccee  ffaaiirree,,  nnoouuss  ccrrooyyoonnss  qquuee  dd’’aalllleerr  
rreennccoonnttrreerr  ddiirreecctteemmeenntt  lleess  rreessssoouurrcceess  eett  ddee  pprreennddrree  llee  tteemmppss  ddee  ddiissccuutteerr  aavveecc  eelllleess,,  ffeerraa  ddee  nnoouuss  uunnee  
mmeeiilllleeuurree  ééqquuiippee  aaffiinn  dd’’aatttteeiinnddrree  ddee  nnooss  oobbjjeeccttiiffss  ccoommmmuunnss..    
  

SSUURRVVEEIILLLLEEZZ  VVOOTTRREE  CCOOUURRRRIIEERR  PPRROOCCHHAAIINNEEMMEENNTT,,  CCAARR  VVOOUUSS  SSEERREEZZ  TTOOUUSS  CCOONNVVOOQQUUÉÉSS  ÀÀ  CCEESS  RREENNCCOONNTTRREESS..  
  

AAUU  GGRRAANNDD  PPLLAAIISSIIRR  DDEE  VVOOUUSS  YY  RREETTRROOUUVVEERR  !!  
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BBEESSOOIINN  DD’’AAIIDDEE  OOUU  DD’’IINNFFOORRMMAATTIIOONN  ??  
  
  
  

  
  

  
LLEESS  CCOOMMIITTÉÉSS  RRÉÉGGIIOONNAAUUXX  
  
EESSTTRRIIEE  ((RRééggiioonn  0055))  LLAAVVAALL  ((RRééggiioonn  1133))  
SSttéépphhaanniiee  CCoorrddeeaauu  VVéérroonniiqquuee  GGiillbbeerrtt  
AAddmmiinniissttrraattrriiccee  eett  pprrééssiiddeennttee  AAddmmiinniissttrraattrriiccee  eett  pprrééssiiddeennttee  
881199--662200--44660088  551144--661199--33992233  
rreessssaaqq..eessttrriiee..pprreessiiddeenntt@@ggmmaaiill..ccoomm  rreessssaaqq..llaavvaall..pprreessiiddeenntt@@ggmmaaiill..ccoomm  
  
  
MMOONNTTRRÉÉAALL  ((RRééggiioonn  0066))  LLAANNAAUUDDIIÈÈRREE  ((RRééggiioonn  1144))  
MMaarryy  SSuurroowwaanniieecc  GGiilllleess  LLaacchhaappeellllee  
AAddmmiinniissttrraattrriiccee  eett  pprrééssiiddeennttee  AAddmmiinniissttrraatteeuurr  eett  pprrééssiiddeenntt  
551144--336677--33223333  551144--660066--99889966  
rreessssaaqq..mmoonnttrreeaall..pprreessiiddeenntt@@ggmmaaiill..ccoomm  rreessssaaqq..llaannaauuddiieerree..pprreessiiddeenntt@@ggmmaaiill..ccoomm  
  
  
CCHHAAUUDDIIÈÈRREE--AAPPPPAALLAACCHHEESS  ((RRééggiioonn  1122))  LLAAUURREENNTTIIDDEESS  ((RRééggiioonn  1155))  
CChhaannttaallee  DDuuppuuiiss  KKaatthhlleeeenn  GGaauutthhiieerr  
AAddmmiinniissttrraattrriiccee  eett  pprrééssiiddeennttee  AAddmmiinniissttrraattrriiccee  eett  pprrééssiiddeennttee  
441188--662255--22002211  551144--995522--66000044  
rreessssaaqq..ccaappppaallaacchheess..pprreessiiddeenntt@@ggmmaaiill..ccoomm  rreessssaaqq..llaauurreennttiiddeess..pprreessiiddeenntt@@ggmmaaiill..ccoomm  
  

  
SSIIÈÈGGEE  SSOOCCIIAALL  ––  RREESSSSAAQQ  NNAATTIIOONNAALL  
  
TTéélléépphhoonnee  441188--222222--00220011  PPiieerrrree--LLoouuiiss  FFoorrttiinn--LLeeggrriiss,,  PPrriisscciillllee  DDrroouuiinn,,  
  551144--779988--88881155  CCoonnsseeiilllleerr  ssyynnddiiccaall  aaddjjooiinnttee  àà  llaa  ddiirreeccttiioonn  
  

TTééllééccooppiieeuurr  441188--222222--66557766      
        

aassssoocciiaattiioonn@@gglloobbeettrrootttteerr..nneett  LLuucciiee  VVaacchhoonn,,  LLoouuiissee  DDuullaacc,,  
  aaddjjooiinnttee  àà  llaa  ccoommppttaabbiilliittéé  sseeccrrééttaaiirree--rréécceeppttiioonnnniissttee    
wwwwww..rreessssaaqq..ccoomm    
    
  

VVOOUUSS  AAVVEEZZ  LLEE  DDRROOIITT  DD’’ÊÊTTRREE  AACCCCOOMMPPAAGGNNÉÉ  
  
  

SSII  VVOOUUSS  ÉÉPPRROOUUVVEEZZ  DDEESS  DDIIFFFFIICCUULLTTÉÉSS  OOUU  VVOOUUSS  VVOOUULLEEZZ  FFAAIIRREE  VVAALLOOIIRR  VVOOSS  DDRROOIITTSS  EENN  TTAANNTT  QQUUEE  

RREESSSSOOUURRCCEE,,  VVOOUUSS  AAVVEEZZ  LLEE  DDRROOIITT  DD’’ÊÊTTRREE  AACCCCOOMMPPAAGGNNÉÉ  PPAARR  UUNN  RREEPPRRÉÉSSEENNTTAANNTT  DDUU  RREESSSSAAQQ..    
NN’’HHÉÉSSIITTEEZZ  PPAASS  ÀÀ  VVOOUUSS  PPRRÉÉVVAALLOOIIRR  DDEE  VVOOTTRREE  DDRROOIITT,,  EETT  CCOONNTTAACCTTEEZZ--NNOOUUSS  SSAANNSS  TTAARRDDEERR..  

RESSAQ - 514-798-8815 / 418-222-0201 
 

444111888---222222222---000222000111   
   

555111444---777999888---888888111555   

RESSAQ - 514-798-8815 / 418-222-0201 

mailto:ressaq.estrie.president@gmail.com
mailto:ressaq.laval.president@gmail.com
mailto:ressaq.montreal.president@gmail.com
mailto:ressaq.lanaudiere.president@gmail.com
mailto:ressaq.cappalaches.president@gmail.com
mailto:ressaq.laurentides.president@gmail.com
mailto:association@globetrotter.net
http://www.ressaq.com/

