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: 140 en '79, certe kresko en *80
por la kluboj : bonvolu Ĝe membriĝo de JM (ĵunula membro),
aŭ simpatianto malpli ol 25 d- ĉia® mencii la naskigdaton»
ili povus ricevi la ounularaĵn revuoon.
: Prezidsmto (eksterne) kaj sekretario : Kristin Tytgat
Administranto kaj presidanto (interne) : Gerd Jacques
Kasisto : Luc Potiau
.fiksteraj rilatoj : Kerman Leceuninck
Konerresoj : Katja Lbdor (kaj kunlaborantod)
Redaktoroo : Jen : Herm^n Deceuninck
Koncize : Wim Tytpat
Pasporta Servo : Ite Tytr:at
Rilatoj kun : BEP : Kristin Tytgat.
FEL : Luc Potiau
(APE : karc Tbollet)
TEOO : Gerd Jacques kaj Kristin Tytpat
ILEI : Katja Ldddr

AGADO :
1. kiel BEF dividiĝis en FEL kaj APE, ankaŭ BEJA disigis: la 23«09,79
ni starigis FLEJAn (Flandra Esperantista Junulara Asocio) kun novaj
statutoĵ, prepantaj de 3persona koraisiono, Pro la manko de organizita valona dunularsekcio ekzistas kelkaj probiemoo por ke FLEJA
povu aliĝi al TSJO, sed ni oam estaB sur bona vodo al solvo, ĉar
dam ekzistas kontsiktod pri tio kun Harc Thollet kad F-ino Dreze,
la prezidanto de APE,
2. Komence de nov.'?9 okasis FLEJA~NEJ~renkontiĝo en Licĥtaart kun
135 partoprenintod« La temF^^Etnaĵ^^noHiatoo” estis bonepe ellaborita, la manĝod bone prizorgitad kad ne mankis distrad prograraerod«
Elczistis speciala programo por dunulod malp?.i 61 16 d*
En nov.*80 ni intencaŝ organizi samspecan semadnfinon en Geel (verŝadne) kad ni kore invitas dam nun ĉiudn Esperanto-dunulodn el Belgio
kad el eksterlando.
3« Ni da® faras kune kun TEJO kad Esperanto-2000 (Loveno) antaŭekzamenon kad preparodn (kotizo-salonod-manĝod-studentohdldmod-programovarbado) pri eventuala Internacia Junŭlara Kongreso en *82 antaŭ
aŭ post la UK en Antvorpeno.
4o Gerd Jacques partoprenis kun 5-6 dunulod malpli ol 16 d®rod internacian infankunvenon en Saradevo (Jugoslavio).fine de junio ‘79
kadre de la daro de la Infano.
5« Ni verkis novadn varbilojn "Esperanto voor dou” -laŭ la ekzemplo de
la hispanlingva T2j6-varbilo.
Baŭre FLEJA vendas naskiĉtagkalendaro.jn kad Esneranto-sakodn.
6« Kia Pasporta Servo (senpaga loĝservo por Esperento-du^lojj encla_.
tuta mondo) ĥone funkcias. La librod por '80 estas aĉeteblad ce j.te
Tytgat; De institubio Eodler ni povus ricevi'monon por eldom varbfoliodn aŭ afiŝodn pri Pasporta Servo.
Ite Tytccat ankaŭ intencas starigi korespondan servon.
7« La revuo Jen entenas nun parton por dunulod de malpli ol 16 d«»
prizorgiten de Gliva Van Eeghem.
8. En la kadro de Regiona Agado de TEJG FLEJA pretas helpi malfortan
Landan Sekcion aŭ grupon ie en la mondo. Ki ankoraŭ atendas proponodn de TEJC tiuriiate.
9. Dum la pasinta Intemacia Seminario en Wŭrzburg (FRG) la dunularo
sterigis BEiiln (Biciklista Esperanto iiovado Internacia) kun propra
revuo. Pro intereso niaflanke FLEJA klopodos kunlabori kad varbi por
BEHI.
Sekretario : Kristin Tytgat
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2510 Mort6el
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