Membros
Termos e condições de adesão, aderir imediatamente.
Lista de membros
Aderir

Lista de membros
Membros fundadores
Os membros fundadores são os seguintes:
1. Frédéric Lapeyre : Presidente;
2. Yannick Voyeaud: Tesoureiro;
3. Jean Mordac: Vice-presidente;
4. Daniel André: Vice-presidente;
5. François Massonneau: Vice-presidente
Originalmente em 2015, a Mesa era composta pelos membros fundadores.
Desde meados de 2019, a Mesa é composta por Frédéric Lapeyre, Yannick Voyeaud, Jean Mordac e Pascal Forhan.
Pode consultar no nosso site os membros da equipa Ancestris que dão vida ao software diariamente ou que
contribuíram fortemente para a sua notoriedade, e que gentilmente concordaram em ser exibidos em fotografias.

Membros da Associação
Também pode, e é encorajado a fazê-lo..., tornar-se membro da Associação Ancestris pagando uma taxa de
filiação à Associação.
Lista de membros 2021:
BADAIRE Frédéric
DUCRET Paul
MORDAC Jean

Lista de membros anteriores a 2020 :
ACIEN Mathieu
ANDRÉ Daniel
BLOUIN Jean-Roger
BOUQUELLE Jean-François
CHABAUD Marc
DEDOURS Rémi
GIROS Luc
GUTHMANN Bernard
LAPEYRE Frédéric
LEMAY Dominique
LEPRÊTRE Bernard
LUSSIAU Joëlle
MICHELARD Eric
MORDAC Jean
NYCEK Thierry
ODONE Paolo
PAILLE Philippe
POYET Chantal
QUINCEROT Alain
RACINE Patrick
RAFFIN Patrick
TANGUY Yann
THIÉRY Patrick

VALORY Jean-Louis
VOYEAUD Yannick

Aderir
A associação requer uma simples participação
voluntária para se tornar um membro.
As 3 opções de adesão possíveis são:
Membro Patrocinador de Ouro: 20 euros;
Membro Benfeitor de Prata: 10 euros;
Membro Admirador de Bronze: 5 euros.
A sua inscrição na associação permitir-lhe-á ser incluído na lista de membros.

Para se tornar um membro da associação Ancestris, basta:
1. pagar a sua quota utilizando os métodos de pagamento abaixo:
1. utilize o formulário abaixo ou vá à página

para fazer o pagamento seguro;

2. ou fazer uma transferência para o IBAN da associação;
3. ou enviar um cheque para a sede da associação no seguinte endereço:

“

Ancestris, 8 bis rue Jean Minaud, 92430 Marnes-la-Coquette.

2. Depois escreva à associação, para adhesion@ancestris.org, para indicar a sua intenção de aderir:
especificando exactamente os meios de pagamento utilizados;
acrescentaremos o seu nome à lista de membros da associação.

Proceda à sua adesão à Ancestris e à sua taxa
de adesão
A adesão é definitiva desde a primeira subscrição. A taxa de filiação é anual. É recolhido porHelloAsso.

La date limite d'adhésion est dépassée ! Pour plus
d’informations, rapprochez-vous de l’association organisatrice
Voir la
page

PROPULSÉ PAR

