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Αξιότιμα μέλη του Συλλόγου μας.    Όπως συχνά μέσω της ιστοσελίδας και της εφημερίδας
του Συλλόγου μας έχετε ενημερωθεί, το νέο διοικητικό συμβούλιο πρέπει άμεσα  να προβεί
στην εκκαθάριση του Μητρώου Μελών του Συλλόγου μας, ένα Μητρώο μελών που για
δεκαετίες τώρα δεν λειτουργεί, έτσι ώστε να εναρμονιστεί με τις καινούργιες απαιτήσεις
και να είναι σε θέση ο Σύλλογός μας να ενημερώνει σωστά όλους τους φορείς που του το
ζητούν.         Στην τελευταία συνάντηση των μελών του
Δ.Σ και μετά από πρόταση του προέδρου κου Μπάμπη Χαντζή να γίνει πιστή εφαρμογή του
άρθρου 10 του καταστατικού μας, αποφασίστηκε ομόφωνα αυτή η εκκαθάριση του Μητρώου
να γίνει άμεσα. Μάλιστα το μέλος του Δ.Σ. κος Κώστας Χ. Εγγλέζος έκανε την πρόταση να
δοθεί μία δίμηνη παράταση στην τακτοποίηση του Μητρώου Μελών, ώστε να δοθεί η
δυνατότητα στα μέλη που ξεχάστηκαν, αμέλησαν ή μέχρι τώρα αδιαφόρησαν για την
οικονομική τους τακτοποίηση, να καταβάλουν το ελάχιστο ετήσιο ποσό συνδρομής 
€10.-
 
Δηλαδή κάθε οικονομικά τακτοποιημένο μέλος του Συλλόγου μας θα πρέπει να έχει
καταβάλει την ελάχιστη συνδρομή των 
€10.-/έτος
για τα έτη του
2011 και 2012
. Η πληρωμή της συνδρομής μπορεί να γίνει στο όνομα του Συλλόγου Χομοριτών
Ναυπακτίας είτε μέσω της Εμπορικής τράπεζας αριθ. λογαριασμού Νο. 87257703 είτε απ’
ευθείας σε οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ.. Και στις δύο περιπτώσεις θα εκδοθούν θεωρημένες
αποδείξεις τις οποίες θα παραλάβετε από το Ταμείο του Συλλόγου.
 
Επιθυμούμε όλοι οι απανταχού Χομορίτες να είναι μέλη του Συλλόγου, γιατί έτσι ενωμένοι
θα μπορούμε να είμαστε συμπαραστάτες του εκάστοτε προέδρου του χωριού μας. Όλοι
γνωρίζουμε ότι το χωριό μας έχει μεγάλες ανάγκες και η οικονομική στήριξη του Συλλόγου
μας είναι πολύ αναγκαία.
 
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ο σύλλογό μας έχει την αποδοχή σχεδόν όλων των
συγχωριανών μας, αριθμεί αυτή την στιγμή 110 οικονομικά τακτοποιημένα μέλη και
ευελπιστούμε μετά από αυτή την επιστολή μας ο σύλλογος μας να αριθμεί πολύ
περισσότερα μέλη.
 
Όλοι οι συγχωριανοί μας, αυτοί που θα είναι μέλη αλλά και αυτοί που ενσυνείδητα
θα επιλέξουν για καθαρά δικούς τους εσωτερικούς λόγους να μην είναι μέλη του
Συλλόγου θα τύχουν από τον Σύλλογό μας ίσης αντιμετώπισης και σεβασμού. Μας
ενώνει όλους η μεγάλη αγάπη προς το χωριό μας.
 
 
Σε αυτές τις δύσκολες εποχές ας μην είμαστε μακριά από το σύλλογο, όλοι μαζί να
αγωνιστούμε για ένα καλύτερο αύριο του τόπου μας.
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Από το Δ.Σ.
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