Info rm ilo
Monata revuo de Flandra Esperanto-Ligo
Maandblad van Vlaamse Esperanto-Bond
Verantwoordelijke/respondecas : Jan BOVENDEERD, Speeltuinlaan 14, B-2510 MORTSEL

Jaargang 1 – mei 1981

Kial nova bulteno ?
Protok olo pri la estrar-kunsido de sabata 9-a de ma jo en Ge nto
Korektoj protokolo 11 04 81
Pri propra revuo
Edukado – kadrokursoj
Financoj : malgranda deficito – regularo pri fiksdataj mondeponoj
Inform ado – plana do – a gad o (Org anisation du pe uple eu ropéen) ; pe dag ogia va loro de E spera nto
Kontaktoj kun la grupoj (kunsido en Hasselt 16 majo)
Kulturo : Kulturpolitiko de Flandra Esperanto-Ligo
Atestoj – diplomoj
Diversa ¯oj (Manlibro de varbado numero 3 de Günter Conrad)

Protokolo pri la  enerala kuns ido Orient-Fland ra de sa bata 9-a de ma jo 1981 e n Gen to
Sin prezentis nur 6 personoj ; nur malgranda kerno aktivas.
 u intere so p ri kongresoj?
Celo kaj funkciado de kadrokursoj
Kulturpolitiko de Flandra Esperanto-Ligo (Fernand Roose, estrarano pri kulturo)
Alvoko pri la Universa la kong reso de Esp eranto 1982 (LKK, Roge r De Schepper)

 u FEL iru novan vojon? (kelkaj konsideroj por malfermi la dialogo(j)n)

Jaargang 1 – juli-augustus 1981
Organigramo
Aldono : Belga Esperanto-Federacio –Dua Federacia Kongreso (3-4 okt . 1981, Fortstr. Bruselo)
Karaj Gemem broj (Symoens)
Diskutangulo : kiel financi niajn projektojn ?
Protokolo pri la estrarkunsido de sabato 13a de junio en Antverpeno
Informilo × ajne pla  as al  iu
Edu kado – kadro kursoj – bro × uro ‘Esperanto – kion mi povas fari per tio’
Esperanto por turistoj
Financoj : Librotenado – subvencio Hodler okaze de ina ß guro E-domo
Info rm ado – p lanada – agado (inventa ro hom fortoj)
Konta ktoj kun la grupoj (Limburgo , Bra banto, Okcide nt-F landrio
Kulturo (cirkulero ‘kulturpolitiko’ : neniu respondis)
Estonta agado : kiel alfronti la regantaj sociaj fenomenoj
 enerala situacio (apogkartoj, grupaj kasistoj

Esperan to-d om o : rilatoj kun Institucio Hodler, U EA kaj La Verd a Stelo
Vo ja  kostoj kaj aliaj kostoj de estraranoj
Diversa ¯oj: laborkalendaro 1981/1982
Bu  eto 1982
Divido × tata subvencio FEL/UEA
Prepare al la universala kongreso de 1982 en Antverpeno

Jaargang 1 – sept. 1981
Revensaluto – kunveno kun FLEJA
 enera la ¯oj (nekrologo Eddie Frederickx , BE F-kongre so, LVS: interna ciaj vesp ero j)
Speciala po × tmarko UK
Diskutan gulo : kelkaj konsidero j pri ..  u FEL iru novajn vojon?
 u havas sencon tio, kion ni faras?
Diskuttem o por adm inistran tara ku nsid o ok aze de 2a Fed era cia K ongre so (reo rga nizo FEL, kotizoj)
Io el la kadrokursoj
Protokolo FLEJA-estrarkunsido de 22 08 1981 (financoj, kongresoj, revuoj, centra FEL-servo)
Komuna estrar-kunsido FEL-FLEJA 22 08 1981 Antverpeno
FEL-estrarkunsido de sabato 12 09 1981 en Antverpeno
Financoj
Planado
Librotenado
Fiksdataj mondeponoj
LVS vo las u zi  am bron e n unu e l la supraj eta  oj; ankaß FLEJA × atu s disponi pri  am bro
Informado, planado, agado (UEA-konferenco, oktobro, Rotterdam)
Kulturo : neniu reago al cirkulero – rilatoj kun grupoj
Bu  eto (a  eto ‘prak tijkgids voor vzw ’)
Rilatoj kun UEA
Test 50 00 – Es pera nto Pro gram ita

Jaarg ang 1 – okt. 1981 – spe ciala num ero
Ligo inter estraro kaj lok aj grup oj (kotizoj estas ab solute unuform aj)

Jaargang 1 – okt. 1981
Propono p ri reorganizo de nia adm inistrado a kcepti  is (adm.konsido 3 okt.), e  se nur provizore
Trilanda renkon ti o en Aub el (19 sept.)
Dua Federacia Kongreso de BEF (nur 30o da personoj) –  u Flandra grupo pretas organizi en 1982 ?
Protokolo pri la administrantara kunsido de sabato 3a de oktobro 1981, okaze de BEF-kongreso
(centralizo de financa administrado, fiksdataj mondeponoj, eldonkonto, kadrokursoj, bultendissendo,
× tata subvencio de 405.000 BF
FLE JA : estrarkun sido 3a de oktobro en Bruselo : kongre soj (IJK , UK ), kased oj por blinduloj, junu loj :
Lichtaart, infan ambro en Hodler-domo)
Kluba vivo : pre legvoja  o Ta deo Ilow , A ß stralio; LVS: Tyblewski (psikologo
Kulturo : ‘La ru  a hirund o’ (Rik de Roover67a Universala Kongreso de Esperanto 1982

Jaargang 1 – nov. 1981
Internacia Junulara Semajnfino en Lichtaart (30.10-1.11.1981)
Nekrologo : Theo Nissen, Kalmthout, edzo de ‘Panjo Ida’
Jarkunveno 1982 : propono ‘Kasteel van Ham’
Novaj ali  ilo
Kadro-kursoj
FLEJA-alvoko : El oriento, okcidenten (kulturaj inter× an  oj kun socialismaj landoj)
Mondpaco esperantista movado
Kulturo (Grésillon, Popoloj interko nati  u per E spe ranto – Katalunoj)
Historia × erco (Francio, FR)
Kiu konas jenan tekston ?
Protokoloj
Kern-estarkunsido Lichtaart 31 oktobro 1981
Kontra kto FEL-UEA -GC A – nova ali ilo FEL – Informilo senpage ?
Estarkunsido de sabato 14 11 1981 Antverpeno
Financoj
Librotenado – administrado
Esperanto-centro ( × losilo j, vizita ntoj)
Kiel komercigi FEL
Monrimedoj – Fiksdataj mondeponoj
Korespondaj kursoj – ekzamenoj
FLEJA : estrarkunsido de 31 10 1981 e n Hoge R ielen, Lichtaart
IJK ; interna regularo, administrantaro ; T- emizoj

Jaargang 1 – dec. 1981
Ekspo zi-m ate rialo
IJK Leuven
FEL-kadrokursoj
La V erda Ste lo (Ilow , Ma ertens,  adim i, 75jari o en 1982)
Asocio por Esperanto alvokas (Japanio)
Esti feli  a (Rik de Ro overSkra 
Antverpeno en la 16a en 17a jarcentoj (Fernand Roose)
Teksto el anta ß a numero : La meze poka Esperanto, Kalocsay)
Estarkunsido de sabato 11 12 1981 en Antverpeno
Unua serio de kadrokursoj fini is
Financoj : subvencidosiero, bu  eto, asekuro, kotizoj
Informado, planado, agado
Kontrakto Inst. Hodler
Re gular-revizio

Jaargang 2 – jan. 1982
Retrorigardo 1981
Alvoko : universitataj tezoj

Januaro : festmonato por LVS
Sema jno de internacia amikeco (Loveno – Kalmthout
Leteroj de legantoj (Vanbiervliet, Debrouwere, de Roover
Kultura pa  o (facila numero de revuo Esperanto, Historia × erco
Epifanio : el ‘De la Poto al la pindo’ (J an T oon en, tra d. Johan Superter’)
Lingva pa o : Verniso el Bengazio kaj bruaj germanoj
Protokolo : estrarkunsido sabato 09 01 1982 Antverpeno
Financoj : subvencidosiero, afrankado, fiksdataj mondeponoj
Organigramo
Edukado
Eldonejo Sonorilo – FEL – FLEJA

Jaargang 2 – feb. 1982

 enerala jarkunsido sabaton 13an de marto – Kasteel van Ham – Steenokkerzeel
Studotago pri administrado – financado je 6a de marto 1982 (Maertens)
SIA (programo Leuven)
Lega ntoj skribas (Bakk er, Tholet)
UEA-delegitoj
Raportoj LVS – jubileantoj
Kultura pa  o: Pop oloj, interkona ti u per Esperanto (daß rigo, F. Roose)
Am a kan to (Jan Van Schoo r)
Historia × erco
Protokoloj
FEL – estrarkunsido de sabato 13 01 1982 en Antverpeno
Financoj, administrado
Esperanto-centro (funkciado)
Bu  eto 1982
FLEJA – estrarkunsido de 20 01 1982 en Antverpeno
Interna regularo – jarkunsido 7 marto 1992 – T- emizoj
Lichtaart 1982
Pasporta servo
IJK : inter× an  o de Hungaroj
Lingvoborso Heizel

Jaargang 2 – nr. 3 – ma/apr. 1982
Organigramo
Protokolo pri la  enerala jarkunsido de sabato 13a de marto en Kastelo de Ham, Steenokkerzeel
Financoj, bilanco
GCA : okupos 10o da personoj, de kiuj 1,5 pagataj
ILEI :  iuj landoj ser as novaj impulsoj
EEC (Tilmon t)
Jarraporto d e la sekretario
Honorigo Jules Verstraeten
Elektoj, alpa rolo de la p rezidanto
Solvo al niaj financaj problemoj

Inform ilo, por kaj kontra ß
FLEJA – protokolo pri la  enerala jarkunsido de diman  o 7a de marto 1982 en Antverpeno
Interna regularo – jarraporto 1981 – elektadoj
Onta agado : Hoeven (NL), IJK, UK, Laborsabatoj Den Haag, Lichtaart, Libroservo Heizel
Revuoj : Jen, Koncize
Eksteraj rilatoj : AFS, BEMI, pasporta servo, Flandra movado
Kasedoj por blinduloj, T- emizoj
Estraro kaj taskitoj
FABE – Flandra Asocio de Blindaj Esperantistoj
Juna asocio – katastrofa financa situacio – nederlanda NoSoBe organizos  ijaran internacian blindulan
kongreson

Jaargang 2 – nr. 4 – majo/junio 1982
Raporto LKK 17 04 1982
Kongresprogramo
 eneralaj komunikoj: nova estraro Aalst – nova estraro FLEJA

Jaargang 2 – nr. 5 – jul/aug/sept. 1982
Invito al  enerala kunsido je sabato 16a de oktobro 1982, Frankrijklei
Fakdelegitoj
Plisimpligita revuo Esperanto à Konta kto
FLEJA : korekto jarra porto
Leteroj E. Van Dam me, Irena Miodynska
Albert Claessen : El infanbu × etoj
Anonco trilanda renkon ti o DÜREN, 9 oktobro 1982

Jaargang 2 – nr. 6 – okt. 1982
Ka dro kursoj – Esp era nto-Ha sse lt – Bruselo
Ree ldono P risma -vortaro
Modelo aktivec-rap orto
Listo ontaj kadrokursoj

Jaargang 2 – nr. 7 – nov. 1982
Kad rokurso 27 novem bro : literaturo
Studotago 4 decembro : preparo de  enerala agadplano
FLEJA – Lichtaart
Diskut-angulo – Ide-kesto – S ugest-ejo unua provo
La m ova do kaj ni (Jo superter’)
Protok olo pri la estrarkunsido de sabato 30a de oktob ro 1982 en Lichtaart
Agadplano (UEA, FEL, Studotago)
Fina nco j – rim arkoj de intern a re vizoro (a dm inistrad o de stoko , financa j raporto j, pruntoj, donacoj,
bu  eto , transp ago de ko tizoj)
Perad o de re vuo j – propagandm ate rialo

Jaargang 2 – nr. 8 – dec. 1982
Alvokoj : ga zeta ra se rvo – kong reso 1983 (Le uven, 10-1 1 sept.)
Komunikoj (Aa lst, Kalm thout, M orts el, Sonorilo
Ide-ke sto (rea go Germ ain Pirlot)
Taalbeheersing in de adm inistratie- Penninckx
Intergrupa agado
ILEF – Internacia ligo de Esperantistaj foto-, kino- kaj magnetofon-amatoroj (Bulgario)
Protokolo pri la estarkunsido de sabato 11a de septembro en Antverpeno
Ekzamenado de financaj kaj movada situacio ; ellaboro de laborplano
Kompleksa librotenado, kotizoj, telefono
Taskodivido
Organizo d e Esp eranto-Centro
Kadrokursoj
FLEJA – protokolo pri la estrarkunsido de 26 08 1982 en Antverpeno
Librostando, IJK, Koncize
Bu  eto
Jen, Lichtaart, borsoj (Boekenbeurs, Rode Vaan)
Protokolo pri la  enerala kunsido de sabato 16a de oktobro 1982 en Antverpeno
Plend o W DS pro m alta ß ga invito
Cen tjari o 1987
Bu  eto
Kontrakto FEL/UEA renovigita, pli favora por FEL
Sonorilo : origino
Kotizoj
Estraro pli komp leta
Agadprogramo
Protokolo de la studotago, sabato 4a de decembro 1982, Antverpeno
Informado  enerale, telefona  eno
Protokolo pri la estrarkunsido de sabato 11a de decembro 1982 en Antverpeno
Kongreso 2003
Centro : BTK-kontrakto fini is – nova konsisto oficistaro
Laborkalendaro 1983
Bro × uro ‘Esperanto in Vlaanderen’ ne plu aktualas
Norvega esperantisto : ne-oficiala raporto pri UK 1982
Id. : Lingva pa o: devano kaj dogano

Jaargang 3 – nr. 1 – jan. 1983
Kara leganto
Listo kadrokursoj
Skolta Esperanto-Ligo : konkurso
UK 1983 : Budapest
Alvoko : komisiitoj, grupestroj
Rea goj (Ro land R otsae rt)
Protokolo pri la estrara kunsido de sabato 08 01 1983 en Antverpeno

UE A-e nke tilo
Financoj
Gazetara servo
Intergrupa agado (venonta estarkunsido en Orient-Flandrio)
Kongreso 2003 : Esperanto 2000
Subtenkartoj

Jaargang 3 – nr. 2 – feb. 1983
Ano ncoj : SIA, 20 -26 februaro ; kadroku rsoj 5.3 historio kaj 16+23.4 ko munika do ; jarkunsido 19.3
Alvoko : respon decu loj sendu siajn raportojn pri 1982 anta ß fino de februaro
Grup oj : Hasse lt, Nieuwpoort
BE F : ka dro kursoj e n Aubel por trilanda angulo
FEL-ka dro kurso p ri tradukado 28a de majo
Esperanto-vortaro Het Spectrum : preska ß preta
SIA : detala programo
Legantoj skribas (Emile Van Damme)
Diskut-temo ‘  io × an  i as’ (H. V an Pra ag – Ju supe rter)
Protokolo pri la estrarkunsido de sabata 05 02 1983 en Aalst
Fina nco j : deficito malplii is, sed…
Prep aro de provinca kunve no orien tflandra
FLEJA
Protokolo pri la provinca kunveno Orient-Flandra de sabato 05 02 1983 en Aalst
20o da pa rtoprenantoj el la provinco
Skizo de la organizado de la movado
Financa situacio (FEL prunteprenis por pagi oficistojn, esperante poste ricevi subvenciojn)
Funkciado de la E-domo
FLEJA-estrarkunsido Lichtaart, 1 11 1982
Divido de la taskoj
Mem brokotizoj
Jen
Inter × an  oj FLEJA – PSEK (Pola Studenta Esperantista Komitato)
FLEJA-estrarkunsido de 22 01 1983 en Antverpeno
Ren konti  oj: Lichtaart 19 82, 6a FL EJA -renkonti  o 1983: 28-30 oktobro
SIA Kalmthout : vespera programo de FLEJA
IJK 1982 Leuven – IJK 1983 Decrecen
Jarkun veno 6a de ma rto
Libroservo
Jen
Diversa ¯oj: junulargastejoj, varbiloj, bestuur voor jeugdvorming, FEL-kunvenoj, pasporta servo
Aldono : Radio-programoj en Esperanto, kalendaro kadrokursoj

Jaargang 3 – nr. 3 – ma/apr. 1983
Notenda ¯oj: kadrokursoj, Konferenco 100-jara jubileo (Vlaardingen), IFEF-kongreso Oostende

Protokolo pri la estrarkunsido de 05 03 1983 en Antwerpen
Me mb raro falas ; subven cidosiero preta
Ven onta e strarkun sido : en K ortrijk ; ptm renkonti o kun grup oj el Okcide nt-F landrio
Venonta jarkunsido : ne timigi mem brojn !
Pro blemoj de libroservo de Sonorilo
Kongreso Leuven : bu  etpropono
Kontrakto FE L/Ho dler : subskribita
Grupo de Deurne  esas ekzisti, membroj iros al LVS
Protokolo pri la  enerala kunsido de 19 03 1983 en Antwerpen
Prezidanto klarigas ke preparo ne estis ekzempla, i.a. pro postkongresaj laboroj
Kongresa gajno pr. 60.000 guldenoj
Financoj: kontoj ne pretaj, deficito de pr. 300.000 BF
AIMAV (Association Internationale pour la recherche et la diffusion de méthodes audio-visuelles et
structuro-globales)
Universitato de Mons
Vrije Unive rsiteit Brusse l (Nivette) : propono de kolokvo pri Esp eranto
Prelegoj Paderborn, Nijmegen, Bruselo (St. Aloysius), Ruando
Gazetara servo (Herman De ceuninck)
Ka dro kursoj (Sta es, inter 6 ka j 20 p artopren antoj)
Kongreso Le uve n : ‘Espe ran to-k ongre so p ri e ß ropa komunikado’
BEFA : jarkunveno okazis en De Haan (kun NL)
FLEJA : aparta raporto 12pa  a
Ra porto d e la sekretario
Honorigo : Fernand Roose
Protokolo pri la estrarkunsido de sabata 09 04 1983 en Kortrijk, urba biblioteko
Taskodivido
Kotizoj – ebla sistem × an  o (al donaca sistemo, ID)
Gvidlibro pri grupa agado
Sonorilo – libroservo : rilatoj malbone evoluas ; FEL eble kreos propran libroservon
Resumoj de estraraj protokoloj aperu en Esperanto Panorama
Pro tokolo pri la okcident-fla ndra p rovinca kunsido de 0 9 04 108 3 en Kortrijk
Multo jam farita , sed mem bro j ne konscias pri tio
Intergrupa agado
Provinca administrado (Roland Rotsaert, helpata de Fernand Roose)
Studtago pri novaj financaj fontoj
Rea go al rea go (R oose al Rotsa ert)

Jaargang 3 – nr. 4 – majo 1983
Neforgesenda¯oj: kadrokurso tradukado, provinca kunveno Leuven, koncerto Aalst
Organigramo
Protokolo pri la estrarkunsido de sabato 7a de majo en Antverpeno
Sono rilo : kunveno de ad ministra ntoj anko ra ß ne sukcesis
Leuve n : E200 0 prizorgos libroserv on an stata ß Son orilo
Subtenkarto: 70 venditaj
De Sikkel: sero ‘Historische verhalen’ (Zame nhof ?)
EVOP (Europese Vereniging van Onderwijzend Personeel) : ES invitita al estrarkunsido

Kongreso Leuven
Espe ranto P anora ma : uzi EP an stata ß informfolioj
Konferenco Vlaard ingen : okazos je 04 06 anstata ß 28 05
Kotizoj : sistem × an  o eksperimente  e LVS
Publikigo en × tatgazeto: ne farita pro × pare mo – farota

Jaargang 3 – nr. 5 – jun. 1983
Noten daj datoj kaj faktoj :
18 06 1983 : kunveno por grupaj respondeculoj
25 06 1983 : lasta kursotago (historio de Esperanto nacie kaj internacie, Fernand Roose)
Pro tokolo pri la estrarkun sido de sab ato 4a de junio 198 3 en Leu ven, Konservatorio
Sonorilo : kontaktoj, sed neniu solvo
Publikigo × tatga zeto : farita
Kongreso Leuven : E2000 prizorgos libroservon ; festprelegos inaß gure s-ro C oppieters pri E ß ropo
Kosto j Informilo : Inform ilo i.a. estis kreita por × para afrankon de dissendo de plurdekaj protokoloj
Libroservo Sonorilo : FEL retigi os kaj repetos parton de sia kapitalo ; problemoj esplorataj kun FLEJA
Ap eritiv-ko nce rto A alst, 12a de junio 198 3 : da nko jn
Balda ß aperos manlibro por Esperanto-aktivuloj
Protokolo de la brabanta provinca kunsido de sabato 4a de junio 1983 en Leuven
PP klarigas funkcia don d e centro
JB pledas por provinca centraligo de agado kaj administrado
Sonorilo : franclingva landparto ne komprenas la situacion

Jaargang 3 – nr. 5bis – jul-aug-sept 1983
Notendaj datoj : 17 09 : kadrokurso pri turismo ; samtage Hasselt : informposttagmezo
28-31.10.1983 : Junularkongreso en Wavre (informoj : Jan Erreygers)
Protokolo pri la estrar-kunsido de sabato 03 09 1983 en Esperantodomo Antverpeno
Protokolo pri kunsido de 09 07 estas malaprobita kaj konsiderata konficenda
Eldono : Ja¡ to veturas for, Van Dooren
FLE JA : libroten a prob lem o pri (ge rm ana) subvencio Hoger Kn üll
Jubilea jaro : preparaj decidoj
 ar rilatoj kun Sonorilo ne povis esti aran  itaj, FEL kreos propran libroservon
Kongreso Leuven 9-11.9.1983 : kvarpa  a raporto
FLEJA : protokolo pri la komuna FLEJA/FEL-kunsido de sabato 09 07 1983 en E-domo
Nura punkto : FEL-libroservo, kunlabore kun ekzistanta FLEJA-libroservo
Protokolo pri la FLEJA-kunsdi de 09 07 1983 en E-domo, Antwerpen
Inter × an  o IJK-Debrecen
Wavre : 4 poloj restos dum 10 tagoj inter× an  e
FLEJA-kongreso Wavre : financoj, programo
Organigramo : aldono apud ‘financoj’ ; nova adreso por Antwerpen kaj Brugge
Oka zonta ¯oj : Bruselo 17 09 kadrokurso turismo ; Hasselt : samtage informkunveno

Jaargang 3 – nr. 6 – okt. 1983
Notu bone :
15 10 83 Bergen op Zoom : jubilea kunveno  irkaß la Zam enho fmonum ento
22 10 83  enerala jarkunsido de BEF en Charleroi
22-23 10 83 Komuna fervojista aran o en Heerlen
28-30 1 0 83 Inte rnacia Ju nulara Ren konti  o en W avre
05 11 83 Esperanto-balo, Alpheusdal
Protokolo pri la estrarkunsido de sabata 01 10 1983 en E-domo
Eldono informm aterialo : per parto de la elspezoj de UK, interkonsente kun NL-asocioj
JV unuafoje partoprenis ‘Raad voor Cultuur van de Provincie Antwerpen’
Anko ra ß ne estas bu etpropono ; 08 10 proponita kiel kunsidodato de financa komisiono
Difino de sinteno FEL dum BEF-kunveno 22 10 83 Charleroi (kongresoj, kadrokursoj…)
Kadrokursoj : historia valorigo (AS)
Vortaro : parte kompostita ; baldaß ordi os kontraktoj

Jaargang 3 – nr. 7 – nov. 1983
Notu bone :
19 11 1983 Kunveno de belga komisiono pri la jubilea jaro (Bruselo, Le Passage)
03 12 1983 Provinca ku nven o Limburgo (Ha sselt)
22 1 2 19 83-06 0 1 19 84 Jarfin a ka ruselvo ja  o (Esperantotur Bruselo)
Protok olo pri la estrarkunsido de sabato 29a de oktob ro 1983 en W avre
BEF akcep tas estra don d e la landa prog ram o pri la jubilea jaro
Kuypers ser os 4 pe rsonojn por form i kernon e n Parlam ento
ES : kontribua ¯oj ‘Lingvaj kon sekve ncoj de la kolonia pe riodo en Afriko’ por 7a mo nda kongre so pri
aplika lingvistiko a kceptita
Bu  eto en ekvilibro
Jubilea jaro : eldono de antologio(j) ?
Unua parto de historio de Eo en Belgio ( is 1904) estas preta (ED, PDS)
‘Historische Verhalen’ : eldonisto De Sikkel principe konsentas (ES)
Venon tjara kong reso : Aalst, 31.8-2 .9
Kadrokursoj (da ß rigo) : Teknika valorigo (A. Staes)
Nekrologo : Odön Lödör, Gent +15.10.1983

Jaargang 3 – nr. 8 – dec. 1983
Veno nta estarkunsido : 14 10 198 4 ( ?)
Venonta kunsido de la jubilea komisiono : 21 01 1984 en Bruselo, Café le Passage
Kolokvo kongreso Aalst ‘Kiel eliri en nia nuntempa stagnado ; kiuj estas la psikologiaj motivoj por
konvinki pri esperanto’
Protokolo pri la estrar- kan limburga  enera la provinca kunsido j de sab ato 03 12 19 83 e n Hasselt
JB petis J. de Roover verki ‘La Vivo de Zamenhof’ por De Sikkel
Balo e stis tre sukce sa sed deficita
Nova fasko de ‘M anlibro por aktivuloj’ aperis (35 abonantoj)
Lifto estu kiel eble ma lmulte uzata
Jubilea komisiono : ‘klubo 100’ starigita, po× tmarko, lokaj radiostacioj

A  o de m em broj parte nekonata
Lim burga kunveno : malm ultaj  eestantoj, sed tre interesa

Jaargang 4 – nr. 1 – jan. 1984
Alvoko : raportado pri 1983
Prelego/kolokvo LVS pri ‘libereco de lingvo kaj kulturo’ je 3-4 februaro (nova dato)
Protokolo pri la estrarkunsido de sabato 14a de januaro 1984 en Antverpeno
Gazetara rebatservo : JB nur ricevis reagon de Germain Pirlot
 enerala jarkunsido : je 24 03 1984
Kongreso Aalst : diskutado pri temo
Klubo 100

Jaargang 4 – nr. 2 – feb/ma. 1984

 enerala jarkunsido : 24a de marto, E-domo
Protokolo pri la estarkunsido de sabato 3a de marto 1984 en Antverpeno
UEA kaj Heroldo aperigis alvokon pri kolokvo Aalst
Anne Tilmont pretas reprezenti FEL en Kultura Konsilantaro de Antwerpen
De ficito malplii is, sed bankroto da ß re minacas ; pli da taskoj al volontuloj
Kongreso 1985 : neniu,  ar Markola K ongre so en tiu jaro
Kelkaj konsideroj (Naturan socion regas paco, bona volo…) – Jusuperter

Jaargang 4 – nr. 3 – apr. 1984
Nova prezidanto : Ivo Durwael
Tyrbucjusz Tyblewski gvido s LV S-stud sem ajnfinon pri ‘psikologia le  oj de interp ersonaj ko nta ktoj’
Protokolo pri la (unua) administrantara kunsido de sabato 24a de marto 1984 en Antverpeno
Superrigardo pri grupa kaj provinca agado
FEL ne estas bankrota, sed bankrotos  irkaß duon-1985 se ni ne trovos rimedon por eviti tion
Mem bronombro : nova malkresko de 659 en  . 500
Inst. Hodler akceptis prezoferton por aran  o de m alanta ß a fasado
Protokolo pri la  enerala jarkunsido de sabato 24a de marto en Antverpeno
Festparolado de Leo De Bruyne : Monda turismo, jamaj atingoj
Financoj : detala ekspliko de PP
Balo : ekzakta konto nekonata : SABAM forrabis pli ol duono de enirkarta enspezo
Kadrokursoj (AS)
Gazetara Servo (HD)
FLEJA (KT) : An dré R uysschaert i  is nova redaktoro de JEN
Intergrupa agado
BEFA : 35a IFEF-kongreso en Oostende 4-10 juno 1983
Sekretaria kaj morala raportoj (JB)
Prezidanta raporto (ES)
Protokolo pri la estrarkunsido de 07 04 1987 en Antverpeno
Por × pari afran kon, ne plu estos invitoj : validas la laborka lenda ro

Eble oficiale E-kurso en VUB
Taskodifino/divido
Libroservo (kunlabore kun FLEJA)
Klubo 100 : 13 a li intoj

Jaargang 4 – nr. 4 – mei/majo 1984
Protokolo pri la estrarkunsido de sabato 5a de majo 1984 en Antwerpen
Libroservo : propono de kontrakto por transpreno de FLEJA-libroservo
Test 50 00 ge rma na : imitinda ? Jes, H erm an Deceu ninck kaj An nie Bollae rt prepa ru
Kontrakto FEL-Int.Hodler : morga ß repridiskutota de adm inistrantaro de IH
Diskuto pri Informilo kaj Esperanto Panorama
Krizo (Jusupe rter)
Aldone : organigramo

Jaargang 4 – nr. 5 – jun. 1984
E-domo : volontuloj ser ataj por pentra do m alanta ß a fasado
Protokolo pri la estrarkunsido de sabato 2a de junio1984 en E-domo, Antverpeno
Libroservo : kontrakto kun FLEJA (sumo konata post inventaro)
Lukunstrakto Inst. Hodler : FEL proponos novan version
FEL ricevis subvenion de Hodler je 8000 gld por ‘Manlibro de la aktivulo’
Lifto ne plu rajtas esti uza ta ; kostoj eb le 500 .000 fr.
Monato : se Grafika Centro plu eldonos, FEL i u peranto por la plimulto de la landoj
Librovermeto (ED)
Prezopolitiko libroservo

Jaargang 4 – nr. 5bis – jul/aug/sep. 1984
Prism a-vorta ro ape ros kom ence de okto bro
 enerala jarkunsido de BEF kaj kunsido de klubo 100 : centra stacidomo Bruselo 20.10
Markola kongreso : 19-21.4.1985 Brugge
70a UK Augsburg : 3-10 aß g. 1985
Klubo 100 : 32 mem broj
2a flandra kongreso en Aalst : sukceso
Protokolo pri la kunsido de FEL – estraro kun grupestroj – diman  o 2 sept. Aalst
Celo : es prim i dezirojn, rim arkojn kaj sugestojn
Protokolo pri la estrarkunsido de sabato 8a de septembro en Antwerpeno (hejmp PP/TD)
JB proponas studotagon (brainstorming) je 6 oktobro, post oktobra estrarkunsido
Kotizoj altigotaj
Propono de leterpapero ne unuanime akceptita, PP faros novan projekton
Kiel diskonigi proprajn eldona¯ojn al granda publiko ?
Financo j : rentum o je verdaj kontoj ; kongreso Aalst profitdona ; Leu ven ne kona ta
Beneluksa kongreso ?
Libroservo : evide nti  is ke kondi oj bezonas re-ekzamenadon
Jaargang 4 – nr. 6 – okt. 1984

FLEJA-JEB-semajnfino, De Pinte : 2-4.11.1984
Organizanto por FEL-kongreso 1986 ser  ata
Protokolo pri la estrarkunsido de sabato 6a de oktobro 1984 en E-domo Antverpeno
Ideoj AS pri enketo kaj kadrokursoj (po st lego de ‘Sociolo gia E sploro de Sintenoj al E.’)
Libroservo : estas kontentiga solvo
Je pe to de p luraj partoprenintaj : nova b alo ven ontjare
Klubo 100 : 46 mem broj
Letero de nia p rezidanto pri ‘ideop luvigo’ gvida ta de R ay Ge rard
Honesta informado
Iom pri pra gm atism o (el ‘Espe ranto en pers pek tivo’)

Jaargang 4 – nr. 7 – nov. 1984
Gazetara servo : sendu regule kontribua ¯ojn al Herma n Deceu ninck
Protok olo pri la estarkunsido de sabato 3a de novem bro 1984 en De Pinte
Gazetara servo : bona formulo ?
Info rm ilo : kvarfo je jare ? limigi no mbro n de ricevantoj ?
Kadrokursoj/kolokvoj : taskodivio FEL/BEF

 enera la jarkunsid o de BEF, 20a oktobro 1984 , Bruselo
(i.a. Sonorilo, librovendado)
Klubo 100 : planoj
Superrigardo de aktiveco de FEL 01 07 1983 – 30 06 1984

Jaargang 4 – nr. 8 – dec. 1984
Protokolo pri la estrarkunsido de sabato 8a de decembro 1984 en Antverpeno
ID ver× ajne renkontos S-inon Rika D e Ba cker, eksm inistro pri kulturo
Kun labo ro kun ‘Taksi Stop’ ?
FEL = voja  agentejo/peranto ?
Libroservo : propraj eldonoj ne vendi as facile – FEL peru  iujn revuojn
Kolokvoj : tekstoj pretaj por multobligado
ES : tria kolokvo en jan /feb 1985 pri ‘Psikolog ia brem soj kontra ß Esperanto’
Gazetara servo
Genta pupteatra grupo Taptoe partoprenos PIF Zagreb 1985, kun helpo de esperantistoj
Intergrupa agado
Balo : resta s nedecidita
Inst. Hodler : ne venis respondo al kontraktpropono
Unui intaj nacioj kaj Unesko – rezolucio de Montevideo

Jaargang 5 – nr. 1 – jan. 1985
Semajno de internacia amikeco : 17 02 Leuven
Protokolo pri la estrarkunsido de sabato 5a de januaro 1985 en Antverpeno
Televida programo 22 jan. ‘Steek er wat van op show’ – Grégoire Maertens kaj Kiki Tytgat
Institucio Hodler : interveno G. Maertens

Gazetara servo : pluraj personoj okupi as pri  i
Libroservo – bro kanta ¯oj
Ö telo – ase kuro
Kolokv oj : tekstoj estas preta j, havebla j je peto

Jaargang 5 – nr. 2 – febr. 1985
Bibliografio de Esp era nto (CD ELI inte nca s eld oni)
Protokolo pri la estarkunsido de sabata 2a de februaro 1985 en Antverpeno
Publika j bibliotekoj : E D sendos proponon pri a  etindaj libroj
FEL-kongreso 1986 : Paco kaj Justeco (Brugge) proponas organizi en Blankenberge
Eldon-ag ado (p rop onoj Van Doore n, ko lokvaj teksto j)
Test 5000 : 730 mendis unuan libreton, 12 finis la kurson
Grup a agado : oni lasu la du b ru  ajn grupojn lab ori  iu sur sia tereno kaj atendu evoluon
Subvenci-dosiero × tato : preska ß preta

Jaargang 5 – nr. 3 – ma/apr. 1985
28 04 85 W egim ont : traland a renk onti  o
Nova E-sekcio en Sint-Truiden
Protokolo pri la estarkunsido de sabato 2a de marto 1985 en Antverpeno
Cirkulero al 200 bibliotekoj send ita
‘Verbond van het Vlaamse Boekwezen’ avertas librovendistoj pri novaj eldonoj
Taksi Stop
Vortaro : eldonisto havas tempon  is oktobro 1985
Estrar-restrukturigo
Rez ultoj de gru pa enketo
Ekspo zicia mate rialo

Protokolo pri la  enerala kunveno de 16a de marto 1985 en Antverpeno
Grupaj raportoj
Jarraporto informado kaj Jarraporto ILEI (ES)
Sekre taria jarrap orto
Elektoj
Letero César Vanbiervliet (i.a. pri Fonda¯o Va nbiervliet)

Jaargang 5 – nr. 4 – maj/jun/jul. 1985
Protokolo pri la estrarkunsido de sabato 6a de junio 1985 (hejmo PP)
Cirkulero al bibliotekoj : venis 20 mendoj
Prism a vorta ro : Edistud io ne liveris senripro  an komp osta ¯on, ECN rompis kontrakton
Eldonoj : Kia miksa ¯oj ; E-bildvortaro (D uden) ; pe toj el Valonio
Provinca kultura konsilio eble altigos subve ncion de 5000 al 50000 fr.
Lukontrakto Hodler : atendata ; Hodler postulas repagon de 50.000 fr. je domimpostoj
Grupa agado : malsamaj kotizoj aplikataj
Kongreso Blankenberge : Ter Duinen, 29-31 aß g. A ß 5-7 sept. 1986
FEL-ko ngreso 198 7 : Antw erpe n prop onita

EEU : invito al kunvenoj dum a ß gsburga UK
Aldono : organigramo

Jaargang 5 – nr. 5 – aug/sept. 1985
28 09 1985 Trilanda renkonti o en Stolberg
05 10 1985  enera la ku nsid o de FE L – i.a. pri eksp ozicia m ate rialo
23 11 1985 Generala jarkunsido de BEF
Protokolo pri la estrarkunsido de sabato 14a de septembro en Antwerpen
Gasto : P.J. van Duijn, Middelburg : plano por kampadantoj
Eldonoj : ‘Kia miksa¯oj’ kompostita ; Van Dooren pagis kompletan eldonsumon
Kongreso Blankenberge :  u kongreslibro ?
Lukon trakto : nova vers io, pri iuj punktoj FEL ne po vas kon senti
Jubilea programo E2000
Enketo : Test500 0 altiris 840 in teresitojn
Internacia kadrokursoj
Markatado (Marketing) : Van Tilborgh, Bank Van Breda
Info rm ilo : plia mpleksig i a ß ne ?
Naturborso : kiu okupi os p ri  i ?
Vortaro : ni atendu
Klubo 100 : akira ¯oj
La interhomaj rilatoj en FEL (ID) – Enkonduko, memalalizo

Jaargang 5 – nr. 6 – okt. 1985
Pro tokolo pri la estrara ka j  enerala kunsidoj de sabato 5a de oktobro en Antverpeno
Kotizo : eta adapto
Kongreso 1986 Blankenberge : nur septembra dato eblas
Kongreso 1987 : interkonsente, alterne kun Nederlando
Manlibro de aktivulo : por unua serio : 100 interesitoj, por dua nur 18
Kursoj pasintjare alportis gajnon de pr. 33.000 fr., se d plejparto ne ali  as al movado

Jaargang 5 – nr. 7 – novembro 1985
Protokolo pri la estarkunsido de sabato 9a de novembro 1985 en Antwerpen
AIMAV (RUG) organizos kolokvon en 1987 ; ES proponas ‘Esperanto en la lernejo…’
Lingv a bo rso m arto 1986 :  u FEL ion entreprenu ?
La interhomaj rilatoj en FEL (II) – Plia analizo

Jaargang 5 – nr. 8 – dec. 1985
Aktivec-raporto de FEL al BEF pri la periodo 1984-1985
Jubilea jaro : aldona raporto al BEF- K de sabato 23a de novem bro 1985 (André Staes)
Jub ileo progra mo – loka grupo en Belgio

Jaargang 6 – nr. 1 – jan. 1986

08 0 3 19 86 6 0jara jubileo de La Konko rdo , Kortrijk
Protokolo pri la kunsdo de la komisiono de FEL pri informado, instruado kaj aliaj –adoj
Hejmstilo, ekspoz icio, m anlibro FE L, instru istoj,
La interhomaj rilatoj en FEL (III) –  ui la vivon

Jaargang 6 – nr. 2 – febr. 1986
01 03 1986 kunsido de la komisiono pri propagando
Protokolo pri la estrarkunsido de FEL je 1986 02 08 en E-domo, Antverpeno
Institucio Ho dler : repriap erolota
Theater Humorfestival (Daniël Campaert, Wilrijk) : petas helpon
Kongresoj : Amersfoort 1987 04 04-05
Stafeto : FEL transprenis eldonejon Stafeto, da ß rigos eldonon sub sama nomo ; estas librorondo
Prisma vortaro : pretos en aprilo, sed je pli alta prezo
La interhomaj rilatoj en FEL (IV) – Analizo de rilatoj
Aldono : letero de prezidanto ID al kandidat-estraranoj

Jaargang 6 – nr. – marto 1986
Trilanda renkon ti o en Maastricht : 4 majo 1986 (Mia Martens)
Protokolo pri la estrarkunsido de sabato 15a de marto 1986 en Antverpeno
Propono por alterna kongreso FEL/NL : negativa respondo
Libroron do Sta feto
Subvencioj
Kongreso Blankenberg e : ali iloj estas pretaj
Protokolo pri la  enerala jarkunsido de sabato 15a de marto 1986 en Antverpeno
Grupaj raportoj
Raportado de estraro kaj laborgrupoj
Jubilea jaro (A. Staes)
ILEI, Informado (E. Symoens)
Gazetara servo (H erm an Deceu ninck – Annie Bo llaert)
BEFA
Sekre taria jarrap orto
Elektoj
Protokolo pri la kunsido de la komisiono de FEL pri informado, sabato 01 03 1986
ID : plia oferto de firmao
Certe necesas domstilo
Manlibro FEL : MVDB transprenos redaktadon
Instruistoj
Ekspo zicio

Jaargang 6 – nr. 4 – apr. 1986
Protokolo pri la estarkunsido de sabata 19a de aprilo 1986 en Antwerpen

Taskodivido
Kongreso Blankenberge : nenia informo
Vortaro : prezentota al gazetaro je 22 04 1986
Hodler : da ß re m anka s konse nto pri kon trakto
La interhomaj rila toj e n FE L (V ) – S enelira j diskutoj ?

Jaargang 6 – nr. 5 – junio 1986
Alvoko : lokaj publikaj pro gram oj okaze de la jubilea jaro
Protokolo pri la estrarkunsido de sabato 7a de majo 1986 en Antverpeno
Mem brostatistiko
Letero al ‘Provinciale C om missies van A dvies vo or Plaatsnaamg eving’ : oka ze de jubilea jaro
Kadrokursoj
Librovermeto : nepra bezono
Espe ranto-P anora ma : 100a nu me ro
Dom stilo : ID preze ntas no van lete rpap eron ; ap robita
Blankenberge : nenio nova
Protokolo pri la kunsido de la komisiono de FEL pri informado… je sabato 7.6.1986
Domstilo FEL
Espe ranto P rogramita
Instruistoj
Propagando
Interhomaj rilatoj : Kontaktoj
Proverbaro : da ß rigo (F. Roose)

Jaargang 6 – nr. 6 – julio 1986 – Organigramo 1986

Jaargang 6 – nr. 6bis – oktobro 1986

 enerale kunsido prokrastita  is 18.10
Gazetara servo ser as personojn
25.10 e n E-do mo : studota go pri interhomaj rilatoj (Ivo D urw ael)
Raporto pri la  enerala kunveno de FEL, okazinta en Blankenberge, 31 a ß g. 1986
Principes in verband met de huisstijl van FEL
Protokolo pri la estrarknsido de sabato 20a de septembro 1986 en Antwerpen
Financoj : bonega rezulto de libroservo, sed anka ß altaj elspezoj
Gru pvoja  o al Va rsovio po r 1987 e splorata
Eduka fonda ¯o Carson : projekto de Ray Gerard pri perkomputila lernado
Jubileaj manifestacioj
Nova j leterpap ero/faldfolio/bro × uroj
Kongreso 1988 : propono LVS (1987 en Nederlando)
Sonorilo : FEL ne reklam os p ri  i en Espe ranto Pa nora ma,  ar esta s konku rento
Institucio Hodler : oni da ß re a ten das ; estas decidite pa gi luo n la ß anta ß a m aniero

Raporto pri la 3a flandra kongreso de 29-31.08.1987 en Blankenberge
Mem brostatistiko 1985-1986
La interhomaj rilatoj en FEL (VII) – La ¯udo de la interhomaj rilatoj

Jaargang 6 – nr. 7 – novembro 1986
FEL inte nca s organizi :
Studotagon por intruantoj
Serion de kadrokursoj (pubika parolado, kunventeknikoj, historio, literaturo, propagando
18 11 1986 :  enera la ku nsid o de BEF (Be lga Esp era nto-Federacio) en Bruselo
Protokolo pri la estrarkunsido de sabato 18a de oktobro 1986 en Antverpeno
Financoj : situacio sana ; LVS disponigos sian fonda ¯on al FE L kontra ß sen paga propagandmate rialo
Eldonoj : ‘Kia miksa¯oj’ balda ß aperos ; verko de W aringhien estas p rovlega ta
Librovermeto : ED ne plu havas tempon
Montrofenestro : RR proponas aran  i mon trofene stron en la kela eta  o
Turism o : plano por duse majna autobusa voja  o al PL
Kongreso Blankenberge : tre profita saldo
Gazetara konfere nco planata en okto bro
Protokolo pri la  enerala kunsido de FEL je sabata 18a de oktobro 1986 en Antwerpen
Vo ja  o al PL okaze de la jubilea UK
Nova FEL-stilo
Lerno libro Espe ranto P rogramita reverkita
Jubilea jaro : Brugge kaj Leuven ion organizos
Kadrokursoj
 efdelegito de UEA : post forpaso de O rsolini, George tte Wybouw (ed z. Alberto) pre zenta s sin
Paco kaj Ju steco a kce pta s pa tron adon de grupo el R ß ando
Kongreso : Gent en 1988, Antwerpen en 1990

Jaargang 6 – nr. 8 – oktobro (dua numero) 1986
Germain Pirlot pretas organizi rebat-servon
Planado kadrokursoj
Protokolo pri la estrarkunsido de sabato 15a de novembro 1986 en Antverpeno
Financoj : sanaj ; okazis grandaj investoj en libroservo
Libroborso Antwerpen (Bouwcentrum) : Prisma-vortaro  e Spectrum
Kunlaboro kun ECN (Esperanto-Centrum Nederland)
Institucio Hodler : leteroj de Sadler kaj Maertens
Informado – gazetara servo
 efdeleg ito : finfine estis elektita Ge orges Sosso is anstata ß Georgette Wybouw
La interhomaj rilatoj en FEL (VIII) – Psikologiaj ludoj
Aktivecraporto de FEL al BEF pri la jaro 1985-1986
Kelkaj kernaj dema ndoj pri la Esperanto-movado (Edward Sym oens)
Mem brostatistiko 1985-1986

Jaargang 6 – nr. 9 – decembro 1986
Protokolo pri la estrarkunsido de sabato 13a de decembro 1986 en Antverpeno

Ma nlibro : nova fasko ekzam enata
Peranto de UEA en Belgio : pluraj kandidatoj
Gazetara konferenco : komence de januaro 1987
Buskaravano UK Varsovio : 30 kandidatoj
FEL-afi × o : slogano bezonata ; konkurso ?
Financoj – administrado : perado de revuoj postulas tro da tempo
Konciza raporto pri la kunveno por aktivuloj pri gazetara servo, sabato 06 12 1986
Oni ekde nun sendu eltonda ¯oj al Germain Pirlot
Inform a agado por la jubilea jaro
Interhomaj rilatoj en FEL (IX) –  u vi estas en ordo ?

Jaargang 7 – nr. 1 – januaro 1987 (sur kovrilo estas 1986)
21 02 1987 : SIA (semajno de internacia amikeco) Leuven
FEL ser  as personojn kiuj pretas helpi por akcepti telefonalvokojn post tv/radioelsendoj
Protokolo pir la estrarkunsido de 10 01 1987 en Antwerpen
Fina nco j : normala
Eldon ado : anta ß UK aperos verkoj de Dorval kaj Waringhien
Subv encido siero : send ota an ta ß 15 jan.
Perado de revuoj : RR transprenos taskon por malfacilaj kazoj
Konkurso pri slogano
Seminario por instruantoj : planata de ID, plurtaga, kun Audrey Childs-Mee
Kadrokurso : je 21 02 en Leuven por kasistoj/sekretarioj
Informado : okazos 15 elsendoj, dank’al agado de Louis Janssens
Vo ja  o Va rsovio : plej interesa oferto de H uybre chts
Klubo 100 : kion fari per la mono ? – financi jarfinan festotagon
De p olyglot van Vlaan dere n : KT rifuzita
Hoera ! De nieuwe Esperanto-leerlingen (Peter R. Ebenau)
Pri la konkurso pri sloganoj
La interhomaj rilatoj en FEL (X) – Gvidantoj

Jaargang 7 – nr. 2 – februaro 1987
21 03 1987 : jubileo d e Paco kaj Justeco en Bru  o
Protokolo pri la estrarkunsido de 1987 02 14 en Antverpeno
Financoj : malgranda gajno
Sonorilo : dama  as al E-movado
ID : kontaktoj kun VTB kaj Bond zonder Naam
La inte rhom aj rilato en FE L (XI) – Tempo p rogram ita
Protokolo pri la  enerala FJEJA-jarkunveno de sabato 21a de februaro en Leuven (SIA)
Financo j : raporto se ndota
Jen/Koncizo : nova  efreda ktoro es tas Hiddo V elsinck
Inter × an  o : 3 FLEJ A-an oj pova s senp ago partop reni al pup teatra renkon ti o en Zabreb
10a jubilea FLEJA-kongreso : 30.10-1.11.1987
Elektoj

Jaargang 7 – nr. 3 – marto 1987
Informtago pri kursoj, organizita de FEN-laborgrupo : Den Haag 23.5.1987
Rebata servo : statistiko
Ma rco D utra (nun en La Cha ux de Fonds), brazilano, × atus prelegi en belgaj urboj
Protokolo pri la estrarkunsido de sabato 14a de marto 1987 en A’pen
RR prizorgo s internaciajn pag ojn por m em broj kiuj ne kapab las m em fari
Nece sas trovi an stata ß anton por sekretario (JB)
Slogankonkurso : envenis dekoj da proponoj
Regularo de interna ordo : nur unu grupo en sama loko
BEF : Roger De Schepper akcepta kiel UEA-peranto, kun striktaj kondi oj
Sono rilo : kontra ß agado
Financoj : sanaj
Sta feto : tri verkoj  i jare (Auld, Dorval, Waringhien)
Informado : Unesco, Europa manifestacio 28-30.6, radio ‘Zo d’ouden zongen’, Ons Erfdeel

Protokolo pri la  enerala jarkunsido de sabato 14a de marto en Antwerpen
FLEJA : nova prezidanto An dré R uysschaert
Esperan to 2000 : sukcesa inform kapanjo
Anka ß raportoj LVS, P&J, Limburg, La Progreso, Aalst, Kortrijk, BEFA
Sekre taria rap orto
Konkluda vo rto de la p rezidanto
Elektoj
La interhomaj rilatoj en FEL (XIII) – Kiel mi strukturis mian tempon

Jaargang 7 – nr. 4 – aprilo 1987
9-10.5.1987 : pedagogia semajnfino
23.5.1987 : informtago pri kursoj en Den Haag
Protokolo pri la estrarkunsido de sabato 11 04 1987 en Antwerpen
Nova grupo en O ostende : La K onko (André D’H ulster)
Slogana konkurso : 1a premio : Taal in beweging ; 2a premio Laat je ver-leiden
Kunlabro kun Nederlando
Limburgo sendis detalan laborplanon
Sonorilo : kio n fari ? – kunsido de Son orilo-ad ministrantaro en m ajo
Spectrum : ne sukcesis vendi kurs opketojn
Membreco de Asocio de Eldonistoj (prokrastita)
La interhom aj rilatoj en FEL – XIV – Scena ro
La esperanto-komunumo (teksto de prelego de E. Symoens okaze de P&J-festo 21.3)

Jaargang 7 – nr. 5 – majo 1987 – organigramo 1987

Jaargang 7 – nr. 6 – junio 1987
CSE H-sem inarioj planita j en Bruse lo, a ß gusto 1987 (E. Van Damme)

Protokolo pri la estrarkunsido je la 9a de majo 1987
Espe ranto P anora mo : jubilea jarfina num ero
Studotago Transakcia analizo : 23a de majo (ID)
Kurso Audre y Ch ilds : fia skis ? Oni do nos al × i 6.000 fr.
Bildrakonto : propono Tilleux
Lukontrakto : daß re neakce pte bla
Protokolo pri la estrarkunsido de sabata 3a [ne 12a] de junio 1987 en Antverpeno
UK Varsovio : S-ro Vansina partoprenos
Festprogramo : diversaj eroj
Lukontrakto : oni atendos n ovan prop onon de IH
Investpropono : moderna komunikilo por FEL : telefakso
La interhomaj rilatoj en FEL (XV) - Nia celgrupo

Jaargang 7 – nr. 7 – septembro 1987
Protokolo pri la estrarkunsido de sabato la 12a de septembro en Antverpeno
Kotizoj
Kunordigo de rapidkursoj
Ferm o de la jub ilea jaro
Lerneja projekto (Maertens-Coens : mundiale vorming)
Afi × o ‘Espe ranto, taal in bew eging ’ : estos preta fine de okto bro

Jaargang 7 – nr. 8 – oktobro 1987
Studo tago por kursgvidan toj : 21a de novem bro
Nekrologo : Pol Denoël
Protokolo pri la FEL-estrarkunsido de sabato, la 16a de oktobro 1987 en Antverpeno
Sonorilo : situacio/decido pre zentota a l  enerala kunveno
Adapto statutoj : projekto  is marto 1988
Protokolo pri la  enerala kunveno de sabato la 17a de oktobro 1987 en Antverpeno
Regiona divido (mapo aldonita)
Kotizalti o
Sono rilo : malferm a letero
Estrarkunveno de FLEJA je 26.9.1987 en E-domo, Antwerpen
Financoj : gajno
Jub ilea sem ajfino : 48 partop ren antoj ali is
Jen/koncize : kostoj
La interhomaj rilatoj en FE L (XVI) – ‘Kapti’ novulo jn

Sen d ato (19 87) : inform bro × uro Kortrijk

Jaargang 7 – nr. 9 – novembro 1987

 enera la jarkunve no de BEF : 28a de dece mbro , Falstaff, B ruselo
Festo Klubo 100 : 12a de decem bro , Bru selo
Esperanto en la komunikiloj : statistiko jan-nov 1987
Protokolo pri la FEL-estrarkunsido de sabata la 14an de novembro 1987 en Antverpeno
Sonorilo : denove reagi
Borghys : aga do en Po elkapelle (Ieper) ?
Perkoresponda kurso de FEL : preskaß el erpita ; da ß rigi ?
Malferma letero pri la problemo ‘Sonorilo’ (estraro de FEL)
Eltran a ¯oj gazetartikoloj

Jaargang 7 – nr. 10 – decembro 1987
Protokolo pri la FEL-estrarkunsido de sabato la 5an de decembro 1987 en Antverpeno
Raporto pri BEF-kunveno (28 novembro) (rento fonda ¯oj, Sonorilo)
Libroservo dum jubilea festo en Bruselo : Sonorilo aß FEL ?
Nekrologoj : naciaj funkciuloj en Informilo ; aliaj el nia lando en Esperanto Panorama
Aldone : listo kun FEL-planoj

Jaargang 8 – nr. 1 – januaro 1988
FEN-informtago 1988 : 19 marto 1988, Den Haag
Protokolo pri la FEL-estrarkunsido de sabato la 9an de januaro 1988
Sonorilo : kunveno je 22 decembro ; propono Grégoire Maertens
Libroservo :  eesto en E-aran oj gravas
Deponi lernolibrojn en butikoj
Happening Vlaanderen Leeft : prokrastita  is aß tuno
Provinco Antw erpe n : tam en nu r subve ncio de 5.500 an stata ß esperataj 50.000
Malferma estrarkunsido de FLEJA, 20.12.1987  e Patrick Haerick
Jubileo se ma jnfino : profito anta ß videblas
Estonteco : estraro maljuni as
FEL-kongreso aß gusto 1988 : genta pupteatro ?
Inter × an  oj : PL, YU
Estontaj kunvenoj
Pro tokolo pri la FEL-estra rkunsid o de sa bato la 9an de ja
Reago : funkciado de Sonorilo (kun bilanco)
Anta ß ju  oj (ID)

Jaargang 8 – nr. 2 – februaro 1988
Protokolo pri la estrarkunsido de sabato 13an de februaro 1988 en Antverpeno
Sono rilo : malne to de ko ntrakto subskribita
Aran o de fenestro al un u gran da montrofenestro : estaro apogas, on i petu konsilon de faku lo
Kursolibroj en b utikoj : ID pre paris la kon traktojn
Letero Pirlot : deziras trov i pli da kunlab oro inter e ß ropaj esperantistoj
Letero Texier : opinio de landaj asocioj pri prioritataj taskoj en UEA

La interhomaj rilatoj en FEL : Ri eco de la lingvo
Aldono : statu toj (kopio el × tatgazeto)

Jaargang 8 – nr. 3 – marto 1988
FEN-informatiedag verschoven naar 28 mei
Protokolo de la estrarkunsido de sabato la 12an de marto 1988 en Antverpeno
Interna regularo : mallongigi publikigon en × tatga zeto
Protokolo pri la  enerala jarkunsido je sabato la 12a de marto 1988 en Antverpeno
Depono de lernolibroj
Afi × o : kritiki estas facile…
De nis K eefe : studota go je 30 a de aprilo
Gru paj rap orto j (de tala j de multaj grupoj)
Prem io por gru po kun plej g randa kresko : al Ko rtrijk
Statut× an  oj kaj interna regularo
Elektoj
Jub ilea sim bolo
Teksto de regularo de interna ordo

 enerala jarkunveno de FLEJA je sabato 27a de februaro 1988 en Leuven (SIA)
Estonteco : io estas farenda
Eurotejo : tegmentan junularan asocion
Lingvokursoj en EK
Interkongreso IJK-UK 1989
‘Karulo m i am as vin’ i as ‘Ö anco p or fe li o’
Mem brostatistiko 1985-1987

Jaargang 8 – nr. 4 – aprilo 1988
Protokolo de la FEL-estrarkunsido de sabato la 14an de majo 1986 en Antverpeno
Europalia 1989 Japanio : propono Wylleman, Oostende
Lingvo- kaj Libroborso : propono Marc Van den Bempt por Leuven
VTB : FEL ricevos 3000 fr kiel peranto p ro iam a kunlab orkontrakto
Busvoja  o Brighton : peto Pierre De Backer ; ID esploros
E ß ropa festivalo ‘the world we choose’ 23-25.10.1988 : FEL partoprenos
SIA : UEA ser as komisiiton por internaciskalaj preparoj
Monato : denove aperos 12 numeroj jare ; varbkampanjo en UK R’dam
Eldona agado : libroj de Moirand, Austin kaj Biernacki
Venonta kunveno : 11 junio, difino de nia celgrupo

Protokolo de la FEL-estrarkunsido je sabato la 11an de junio 1988 en Antverpeno
Planado – difino de celgrupo
Le  oj rilate al militservo – × an  oj
La pioniro – Aalst : jarraporto 1987
La interhomaj rilatoj en FEL – Estradproblemoj
Malferma estrarkunsido de FLEJA je 28.5.1988  e Patrick Haerick en Gentbrugge

Financoj kaj estraro : 103 membroj
Estonteco : neniu reago
Kongresoj : Zagrebo (neniu partoprenos) – FEL-kongreso – Westmalle – Paska kunveno Baarle-Hertog
Interkongreso IJK-UK 89 : ne alvenis informoj de Oostende – altaj restadprezoj en turisma sezono

Jaargang 8 – nr. 5 – majo 1988 – organigramo 1988

Jaargang 8 – nr. 6 – septembro 1988
FEL-estraro – raporto pri kunsido de 88.09.10
Financoj : plimalpli kontentigaj, zorgoplenaj restas grafikaj laboroj
Presad o :  u renovigi malnovan A4-ma × inon ?
Socia plano por oficistoj
Informa materialo por grupoj
Kongreso : la ß do pro tre bone organizita kongreso en Gent
VSD C : eblaj sta  oj/kursoj (listo aldonita)
Strategia kunsido de oktobro : konkretaj planoj
Sonorilo : da ß re aperigas anoncojn pri Esperanto en gazetoj ; ne okazis jarkunveno
Eldonado : FEL ne a  eto s la kom pletan stokon de Gabrie lli
La interhomaj rilatoj en FEL : Pli bone a ß skulti ?
Malferma estrarkunsido de FLEJA je 27.8.1988 dum FEL-kongreso en Gent
Inter × an  o ku n Ju goslav io
Kurso tago en Bru  o por p rogresantoj, 1 okt.
FLEJA -sem ajnfino en We stmalle, fine de oktobro
Aldon e : informilo pri verda ko nto

Jaargang 8 – nr. 7 – oktobro 1988
Raporto pri FEL-kunsido de 88.10.08
30 p artopren antoj – trovi kom unajn celo jn
Unua parto : Hans Erasmus (difino de celoj, laborplano)
Dua parto : Mirjam Sm ets k Luc Lammens (merkatado, analizo de projektoj, diskuto kun gvidantoj
Skiza superrigardo de kelkaj projektoj
Superrigarde de projektoj de Walter van den Kieboom
Sciigo : vizito Kimie Markarian ; da ß riga kunveno 3 dec. ; strategia plan o UE A, postjub ilea jaro
Nova presma × ino a etita – liverota en novem bro
FEL-estraro – Raporto pri kunsido de 88.09.10
Financoj : grafikaj laboroj restas zorgoplenaj, mankas klientoj
Turism o : Iw ona Kocie ba gvid os FEL-servojn
Kongreso : nenio pri financa rezulto Gent ; venontjare : kun E ß rop a asocio de instruistoj ?
Kriterioj pri kursoj
Strategiaj planoj de FEL kaj UEA
Limburga tago : 19 a ß gusto 1989
Donaca sistemo
Gru pvoja  o al Brajtono : plana ta

Peticio de Amnesty International
La interhom aj rilatoj en FEL : nia propra babela turo

Jaargang 8 – nr. 8 – decembro 1988
Raporto pri la laborkunsido de la 3a de decembro 1988
Celo : daß rigo de 9a de oktobro : evidenti  is ke mankas strate gio
Kio estas la koro de nia agado ?
Difino de niaj celgrupoj
Malferm a estra rkunsid o de FL EJA je 29.1 0.1988 dum 11a kon gre so e n W estmalle
Nova ka sisto : Eddy Van de n Bosch
Inter × an  oj kun poloj
Kursotag o en Kortrijk
Mem brokunveno en Westmalle : 30 personoj
La interhomaj rilatoj en FEL : Biblia sago (nur duona pa  o)
Malm ultekosta b usa voja  o al Brajtono : detaloj

Jaargang 9 – nr. 1 – januaro 1989
Malferma estrarkunsido de FLEJA je 18.12.88  e Patrick Haerick en Gentbrugge
Semajnfino Westmalle : malpli bone, malprofito…
Inter × an  o Za bre bo : neniu
Financoj : kontoj
 enerala jarkunveno en Brugge 28.2.1989 ; kursotago en Kortrijk 4.3.89
Paska renk onti  o Ba arle-Hertog ; IJK Kerkrade (pri ‘tran sporto’)
FEL : raporto pri la estrarkunsido de 89.01.14
Rez ulto 1988 : deficito pro pe rdo de UEA kiel kliento ma lpli granda ol timita
Eldon oj : deko en prep aro
Lingvoborso Bruselo : FEL ne subvencios standon de Brusela grupo
Telefakso : Roland Rotsaert favoras a eto n, la ß Paul Peeraert utilus, sed dubas  u investo valorus
Jarkunsido : tro teda ?
Studo tago pri instruado : 4a de feb ruaro
Korespondpetoj estos transdonataj al Alex Humet
Kim ie M arkaria n : prele gvoja  o
La interhomaj rilatoj  e FEL : Nova realismo
Bijlage : enquêteformulier, libroanoncoj

Jaargang 9 – nr. 2 – februaro 1989
FEL-stu dotago pri inform ado, 4 februaro : detala raporto
La m etodo ‘Petro de Sme dt’ (ID
Statistiko pri Esperanto en la komunikiloj 1987-88

Jaargang 9 – nr. 3 – marto 1989
22 aprilo 19 89 :  enerala kunsido de BEF (Belga Esperanto-Federacio)
20 majo 1989 : studotago pri grupa agado

Protokolo de la  enerala kunveno de FEL, Antwerpen, 11 marto 1989
Anta ß vorto de prezidanto ( enerala kontenteco pri malferma tago)
Financa raporto : deficito de 715.292 fr., i.a. pro transpreno Grafika Centro sed perdo UEA
Sekretaria raporto, grupaj raportoj
Rezulto de la enketo : nun estas bazo por difini celgrupojn (detaloj sur 5 pa  oj)
Ad ia ß aj vo rtoj d e prezidanto (Ivo Durwael)
Elektoj
Mem brostatistiko 1985-1988

 enerala jarkunveno de FLEJA je diman  o 26a de febru aro 19 89 en Bru  o (okaze de SIA)
Jarraporto (semajnfino Westmalle, financoj, JE/Koncize), elektoj, agado 1989
Jarraporto de BEFA

Jaargang 9 – nr. 4 – aprilo 1989
Estrarkunsido 89.04.15
Financo j : pli kontentigaj ol pa sintjare
Eldo noj : ¯us eldoni is ‘Oktavia’, sek vos ‘Kro moso moj’
Kurso por afrikanoj : tro kosta por FEL
Esperanto-dokumentoj : ECN proponas nederlandigon de ‘Les réactions psychologiques…’ (Piron)
Militrifuzantoj : FEL restas membro de ‘Burgerdienst voor de jeugd’
Taskodivido
Organigram o : kie l kutim e neniu grupo reagis al alvoko por kom uniki × an  ojn
Studotag o pri gru pa agado : ok azos je 20a de majo
Kvalifikitaj instruistoj : aldono al listo de Informilo, feb. 1989
La konko, Oostende : raporto pri la jaro 1988

Jaargang 9 – nr. 5 – majo 1989
Esperanto-rondoj: reguloj kaj konsiloj
Protokolo pri la studotago pri grupa agado en la E-Centro Antwerpeno je la 20a de majo 1989
Eroj: informado, agado, financoj
Enke ti pri klubkunve noj (Petro De Sm edt)
Listo de kvalifikitaj instruistoj
Pasp ortoj por O rient-E ß ropo
Agado de Paco kaj Justeco, Brugge, dum 1988
Jaargang 9 – nr. 6 – junio 1989
Protokolo pri la FEL-estrarkunsido de 11.6.1989
Financoj: pli favora bildo ol pasintjare; tamen pli da klientoj por grafika ¯oj bezonataj
Rilatoj BEF-APE intensi as
Agadplano FEL: kampanjo ‘Esperanto Programita’ (ID) ; ekologio/ne ß traleco de FEL (ID)
Info rm mate rialo
E ß ropa Esperanto-Centro: ideo pri refondo en Antwerpen
Espe ß rop
Domstilo
Diversa ¯oj:  inio, Informa kasedo, prelegoj pri estonta UK

Studotago pri klubaj aktivecoj: aldono de Germain Pirlot
Estrarkunsido de FLEJA je 27.5.1989  e Patrick Haerick en Wondelgem
Financoj: diversaj problemetoj
IJK Kerkrade: belga vespero, bicikla karavano al Oostende
Interkongresa semajno: bicikla karavano al UK-Brighton; JEVA-ripozsemajno en Welkenraedt
12a semajnfino en Lokeren

Jaargang 9 – nr. 7 – septembro 1989
Invito al informa kunsido, 28 oktobro 1989
Protokolo de la FEL-estrarkunsido de la 16a de septembro 1989
FLEJA: TEJO altigis a  olimon  is 29; anka ß por FLEJA/FEL
Libroservo: simpligo de rabatsistemo
Kotizoj: unuecigi kotizojn de APE kaj FEL
Financoj: pli bona, sed strikte kontrolenda
Interna ciaj ekzam enoj: stud otago? (Alex Hum et)
Libroborso en urba festsalono, Meir: FEL partoprenos
Esperanto-dokumento Claude Piron: parte preparita, parte esplorenda
Kubo: FEL ne organizos voja  on
E ß ropa manpremo (propono Oostende)
Eric Walte r, E-Association of B ritain: vo ja  o al Belgio?
Kvanto da pa o en E-Panorama
Re gularo pri ro ndvoja  oj
Hereda¯o Van de W ouwer (brailaj E-libroj); iros al CO, Nora Reinders)
Faks-fonda ¯o: decid o pri a  eto en venonta kunsido

Jaargang 9 – nr. 10 – oktobro 1989
Protokolo de la FEL-estrarkunsido de la 28a de oktobro 1989
Financa stato: bo ne ka j malbone; entute p li sana ol dum pasinta jaro
Donacoj: BEF jam ricevis permeson por fari atestilojn; FEL ne.
Mortsel: grupo malfondi is
Materialo por grupoj: je duono de kostprezo por grupoj
Tele fakso : a  etita, sed  u dua telefonlinio, dua fakso por Maul?
E-P anora mo por blinduloj?
Nova dekreto pri subvencioj
Kubo: estos a viad ila grup voja  o
Péril Europe: Interlingvo?
Vidbendoj: pruntedoneblaj
Stando en borso j: × ranketo kun fiksa enhavo?
Protokolo de la informa mem brokunsido de la 28a de oktobro 1989
Libroservo: rabato por membroj
E-pa noram a: reda ktoro pe tas kon silojn ktp
FEL-stilo: grup aj va ria ¯oj evitendaj
Re gularo pri prele gvoja  oj (teksto aldonita)
Instruado: Alex Hum et prilum as rezu ltojn de en keto
Statistiko pri Esperanto en la komunikiloj (87-89)

Jaargang 9 – nr.11– decembro 1989
Estrarkunsido 89.12.02
Kontaktoj kun la bazo
Financoj: prognozo estas nula saldo por 1989
Monato: da ß re m alfru as, mankas m ate rialo ; venos dua te lefonlinio por fakso, M aul a  etas fakson
Inform a m aterialo: listo
Ma klera ¯oj Monato: normale 10%, UEA postulas 20%
Espe ranto-ce ntroj: invito al Rotte rdam por interko nati  i kaj kunlabo ri
Subvencioj: ekde 1989 kalkulitaj surbaze de atingoj
Kubo: malm ultaj nova ¯oj pri voja  eblo; malfacilaj kontaktoj
Informado: studotago je 28 januaro ‘didaktiko’ kaj 17 februaro ‘praktikaj problemoj de instr.’ (NEA)
Pre legvoja  o Jo ach im Verdin
Organigra mo 1989: aldonita, sen dato n ek num ero

Jaargang 10 – nr. 1 – januaro 1990
Estrarkunsido 90.01.13
Monato: Maul havas telekopiilon, dua linio  e FEL balda ß instalota, FEL parte transprenos redaktadon
Stra teg io: tro da ate nto al grafikaj laboroj, m altro al espera ntigo en Fla ndrio
Kontaktoj kun la bazo: ID reverkos demandaron
Manlibro: grupoj estonte ricevos  in aß tomate kaj senpage
Esperanto-panorama: pliboni is; EP por blinduloj: FEL rezignas pro kostoj
Vers voor de pers (fakborso por librovendistoj): FEL havos budon
Loke ren: (la krokodiletoj): Za menh offesto 27 januaro
Estrarkunsido de FLEJA je 17.12.1989  e Patrick Haerick, Wondelgem
Financoj: p  k enordigita; × ulditaj sumoj pagitaj
12a semajnfino Lokeren: nur 42 partoprenantoj, neniu subvencio de Flandra Komunumo
JEV A-ko ngreso (valona):  . 1 novem bro
Estontaj kongresoj: 23-25.2.90: Eupen; 30.3-1.4.90: JEVA Hastière-Lavaux; 13-16.4.90: NEJ
La interhom aj rilatoj en FEL: Kunlab ori
Aldono: ali ilo por dua studotago por Esperanto-instruistoj/antoj: instruado en praktiko (10feb90)

Jaargang 10 – nr. 2 – fabruaro 1990
Estrarkunsido 90.02.17
Financo j kaj oficejo: finaj ciferoj nekona taj; nula rezulto anta ß vidata, amortizo TK/Stafeto, difektoj
Subvenciad o al la grupoj: fiksa la ß hora sumo
E ß rop a ko ngreso 19 91: malm ultaj land aj asocioj respo ndis
He lpo al Rum anio
Faldfolio Green: eldonita kun NL
Pre legvoja  o Werdin: ne okazos
Kubo: kelkaj proponoj tra Budape× to
2a instruta go p or Espe ranto-intruistoj: deta la rap orto

Jaargang 10 – nr. 3 – marto 1990
Jarraporto 1989 (ID)
Protokolo pri la estarkunsido de FEL de 90.03.10
Financa j: malgra nda gajno d e 60.00 0 fr. Por 1989 , post granda deskribo dubind a debitoro TK /Stafeto
Eldona¯oj: kvar novaj libro en unua duono de 1990
Elektra seruro kun kodo por enirpordo
Kubo: FEL ne organizos voja  on
Lingvoborsoj Bruselo: FEL principe partoprenos
Vers voor de pers: FEL ne plu partoprenos; malgranda  eesta ntaro
Protokolo pri la mem brokunveno de FEL de 90.03.10
G. Jaco bs plen das p ro ne-p lu-uzo de la stelo; repliko: de cido farita an ta ß tri jaroj
Elektoj

Jaargang 10 – nr. 4 – majo 1990
Enketo  e la grupoj

 enerala jarkunveno de FLEJA je sabato 10a de marto 1990 en la E-centro, A’pen
Statuto × an  i oj
Jarraporto 1989
Financoj: 12a semajnfino: malgajno 11.500 fr.; 1989: malgajno (i.a. preskostoj JEN, Koncize)
Elektoj: mankas novaj homoj
Estontaj planoj: 2.9 zonumo; 2-4.11: belga a ß tuna semajnfino
Diversa ¯oj: subvencio IJF Bolzano, pasporta servo, inter× an  o poloj, insigoj
Protokolo pri la estrarkunveno de FEL de 90.05.11
Eldona agado: kiel planite, anka ß E-dokumento ‘psychologische reacties op Esperanto’
Evoluhelpa projekto Batos, Rumanio (Houthalen-Helchteren)
Kunlabro Hungario kaj GDR
BEF-kunsido: Sonorilo, fonda ¯oj (ID)
Ga zetara doku mentujo (pe rsm ap): Pie ter Vets ko nsistigis, la ß estra ro ne sufi  e luk sa kovrilo
E ß ropa kongreso je 17-20 majo 1991 en Bruselo?
Konferen co de E-centro j: ne oka zis
Belga Esperanto-Federacio: komuniko pri nova sekretario (Ph. Van Damm e) kaj aktivecoj

Jaargang 10 – nr. 5 – junio 1990
FEL-estraro : protokolo [dato ne men ciita ; 9 junio 1990 ?]
Eldona agado : Gramm aire ABC presata ; sekvos Akuzativo en Eo kaj 1887 kaj la sekvo
Batos : atestoj skribitaj
Gazetara dokum entujo : ni pre sos 100 0 ekz. ; ven dotaj tra libroservo je 30 fr.
E ß ropa kongreso : prokrastita  is 1992 a ß 1993
Estrarkunsido de FLEJA je 2.6.90  e Patrick Haerick en Wondelgem
Ga mbrinus-festo e n Le uve n ne okazis ; n eniu iris al Ita lio

Sem ajnfino Loke ren : m algajno 15000 fr.
Tuta ar ¡ ivo pri semajnfinoj nun en ar¡ ivejo de FEL
Bilanco 1989 : m algajno 32.000 fr.
Estontaj kongresoj : IJK/UK Kubo
2.9 zon um i  irkaß Bru selo
14-19.9 KER -sem inario Munkeno (S tefaan C ottenier)
2-4.11 : BASF-kongreso en Godinne
JEVA : malfacila kunlaboro kun APE
SEL (skolta e-ligo) : nun okazas internacia semajnfino, 3000 partoprenantoj

Jaargang 10 – nr. 6 – septembro 1990
FEL-estraro : protokolo 8a de septembro 1990
[estas kelkaj re fere nco j al a ß gusta FE L-kunsido , × ajne nenie menciita en Informilo]
Spezokonto : prognozoj ne brilaj
Agadplano : libroservo da ß re  enera la (F EL- + aliaj libroj)
Monato : kovrilo kaj fotoj plibonigotaj
Grafikaj laboroj : mankas
Investoj : PP faru liston (lasera tajpilo kaj komputilo jam a etita j)
Instruado : nur rekonitaj instruistoj rajtas instrui
Datu mb anko pri decidoj de estra ro
Franca tradukreto : FEL ne pa rtoprenos, m algra ß sugesto en a ß gusta kunsido
Faldfolio Green : jam venis unuaj reagoj
Antwerpen 1993
Gazetara laboro : pluraj mencioj de Eo (i.a. Kubo)
Listo de informiloj

Jaargang 10 – nr. 7 – oktobro 1990
FEL-estraro : protokolo 13a de oktobro 1990
Financa raporto : prognozoj nebrilaj ; anonco de libroservo el Wilrijk en E-Panorama ?
Investoj : PP prezentas liston (pristudo en marto 1991)
Eldona agado : 4 preparataj ; inter eldonoj 1982-1988 nur tri estis deficitaj
Perpo× taj kampanjoj : rezultoj
Venontaj okaza ¯oj (listo de Philippe Van Damme)
Laborplano de FEL (oktobro 1990
Protokolo pri la  enerala kunveno de FEL, 13.10.1990
E ß rop a m anpre mo : La Konko ricevis 180 kartojn
Tago de internacia amikeco : Oostende, 2a de marto 1991
Esperan to-p anora ma : aspe kto, sen paga abono por inform petan toj ?
Honorigo Edward Symoens

Jaargang 10 – nr. 8 – novembro 1990
Oficejo : JP VandenDaele : je 3/5 ekde 1991
Tele fonkartoj : por belga me rkato :  iuj venditaj, aliaj : 295 BEF
Eldon a agado : Urd Ha dda mu rdita preta por p resad o ; pluraj en p repa ro
Perpo× ta kampanjo Monato : 100 abonoj
Lifto : uzo malpermesita ; temo revenos
Asekuroj ‘civila respondeco’

Rilatoj oficistoj-estraro (kritiko de redaktoro E-Panorama ; dungo sen scio de estraro)
Espe ranto P anora ma : prepa ro de n ova a spekto
Vivo de la kluboj
Busvoja  o al Berg en nu ligita

Jaargang 10 – nr. 9 – decembro 1990
FEL-estraro – protokolo 8a de decembro 1990
Spezokonto pliboni is, sed kompenso de perditaj UEA-laboroj ser  ata
Planado : Pieter Vets pristudas librojn pri apliko de me rkatad prin cipo j en a socio
Lifto : Hodler decidu
Anta ß a proto kolo : pliklarigo pri rilatoj oficistoj-estraro
Esp eranto-P ano ram o : i  os Horizontaal
Rilatoj m em broj-E-ce ntro : centro nekon ata
E-libroj en bibliotekoj (Marie Grela)
Projekto ‘komunikado en Eß ropo’ (Erasmus, Symoens, Maertens
Estrarkunsido de FLEJA je 9.12.90  e Patrick Haerick en Wondelgem
FLEJA -mo no en UEA -konto
Bilanco 1990 : pe rdo 3000 fr.
FLEJA subvencios SEL je 2000 fr., BASF Godinne estas mem subtena
Venonta semajnfino : Eeklo ?
La inte rhom aj rilatoj en FE L : Ö pari energion
Sen dato nek numero : Organigramo 1990

Jaargang 11 – nr. 1 – januaro 1991
FEL-estraro : protokolo 12a de januaro 1991
Monato : ab onan taro m alalti  is
Lingvoborso Bruselo : FEL subvenios
Libroservo : centro faru liston de  iuj (ne nur FEL-) eldona ¯oj
Asekuro ‘civila respondeco ’ : Jan Bove ndeerd liveris informojn
Horizontaal :  enera le la ß do
Kotizosistemo : prop ono ID
Ho norigo Edward Sym oens : K alm thout, 25 m ajo

Jaargang 11 – nr. 2 – februaro 1991
FEL-estraro : protokolo 9a de februaro 1991
Spezokonto : malgranda gajno de 68.000 BEF ; bilanctotalo stabila je 8 milionoj
Subvencioj : regularo provinco Antwerpen × an  i is
Lifto : × lo × ota ; riparo tro kosta
Represo Monato en evolulandoj : plurfoja peto ; principe eblas
Represo libroj en evolulandoj : ne eblas (i.a. pro kontraktoj kun a ß toro j)
Grafika prezentmaniero de FEL
Subv encistruktu ro al grup oj adaptita
Eldon oj : deko d a libroj prep arata

Mem orig oj : 23 .2 studota go instruantoj ; 23.2 pre lego E. Va n Dam me en ling vob orso + ludo j +
kantoj ; 2.3 SIA Oostende ; 16.3  enerala kunveno FEL (15a); 16.3  enerala kunveno FLEJA (10a)

Jaargang 11 – nr. 3 – aprilo 1991
FEL-estraro : protokolo 16a de marto 1991
Bu  eto 1991 en ekvilibro
Subv encioj : kalkulo p or grup oj preta
Vo ja  o UK Bergen : Ivo Durwael kaj Jos Vandebergh oficiale reprezentos FEL
ILE I pro ponas organizi internacian ekzam enon en Belgio
Halbart Exp ress vok os FEL anta ß tribu nalo
FEL-estraro : protokolo 13a de aprilo 1991
BEF-kunsido : fonda ¯oj pagos rentumon 26085 por FEL
Horizontaal dulingva ?
Studotago pri planlingvoj en suda Nederlando : NEA kaj FEL ne partoprenos
FEL kaj UEA : rekta rekono ?
FEL a perigo s UEA -dokume nton ‘Al un u lingvo po r E ß ropo’ nederlandlingvo
Protokolo pri la  enerala mem brokunveno de FEL, 16.3.1991
Ghislain Jacobs kontentas pri Horizontaal, beda ß ras malaperon de dancado kaj kantado inter e-istoj
Fina nca rap orto : gajno ; enspe zoj p ro ekste rlan daj klientoj m alkresk is
Elektoj
Memorigo Emile Cortvriendt : forpasis fine de 1990 (iniciatinto de E-radiokurso en NIR)
FEL organizo s voja  on al UK Bergen
Sossois (APE ) : kunve ni la ß fake
SIA : kiu da ß rigos ?
Monato : se rio da plendoj de André Ru ysscha ert
Jarraporto 1990

Jaargang 11 – nr. 4 – junio 1991
FEL-estraro : protokolo 8a de junio 1991
Investo : rekomendo jam nun a  eti Atari-TT-kom putilon, anstata ß Digital ; PP konsultos F. De Geus
Halbart : FEL estas vok ita anta ß ‘vredeg erech t’
Ö losilo de E-domo
Alvoko IKE L po r Armenio
Vidbendservo
Statistiko pri Esperanto en komunikiloj 1987-90
Pro tokolo pri la stud otago de la 27 a de aprilo 199 1 sub gvida do de Kees R uig
‘Pli celtrafa kaj harmonia kunlaboro inter la grupoj kaj la centro de FEL
Estrarkunsido de FLEJA je 1.6.1991  e Patrick Haerick en Wondelgem
22 junio : vizito al Lille (F) kun lokaj esperantistoj
Subvencio 2000 fr. al SEL (sko ltoj)

Jaargang 11 – nr. 5 – septembro 1991

FEL-estraro : protokolo 14a de septembro 1991
Bu  etkontrolo : ekde januari ni librotenas ne nur salajran koston, sed ankaß parton de fiksaj kostoj
Nova komputilo : ne jam a etita
Eldona agado : unu presita, pluraj preparataj
Monato : Maul eksi is kiel  efredaktoro ; skipo transprenos la taskon ; teknika redaktado  e FEL
Jos Vandebergh demandas kial FEL eldonas Monaton kaj Horizontaal. Estas iu eldonpolitiko ?
ILEI-ek zam enoj : 19 oktobro
Sinte no a l aktua laj problem oj (Jugoslavio,  inio)
NBN (nova biologia no me nklaturo ) 20jara
Horizontaal : titoloj estu pli okulfrapaj
Limburga tago : 22 a ß gusto 199 2, Hasselt

 enera la m em bro kun veno de FLE JA je 30 a de jun i 1991, ok aze de se majnfino en Eeklo

Jaargang 11 – nr. 6 – oktobro 1991
Investo : ma × ino por fintraktado ?
Forpa so De Brouw ere
Vo ja  o al  e ¡ oslovakio venontjare (Grégoire Maertens)
FEL-nova ¯agentejo (kontrakto farota kun Gazet van Antwerpen)
Budoj en UK : FEL havu, m algra ß kosto
Eksp ozicia m aterialo : ren ovigota
Het Andere Boek : FEL venontjare denove partoprenos
Eldonpolitiko

Jaargang 12 – nr. 1 – februaro 1992
FEL-estraro : protokolo 11a de novembro 1991
Investoj :
Komputilo : prezoj falas, Fred de Geus proponas atendi
Faldilo-vinktilo – pripa rolota en januaro
Varm igo : kaldron o reno vigota
Brusela grupo eksi is de FEL kaj APE ; revortu mo de BE F-statuto propo nata
FEL-estraro : protokolo 20a de decembro 1991
Bu  eto : maltrankviliga ; ensp ezoj de M onato falis
Eldona agado : du libro pre sitaj en Litovio
Ma × ino por fintraktado : favora oferto
Proponoj Bart Van Hove : kompleta × an  i o de la FEL-politiko
Disponigo de subvencioj al la kluboj
Civilservan to : Gee rt van H ecke e kde 4a de februa ro
Service civil interna tional (Lab orkam po H astières , Alex Hu me t)
Bildo pri la estonto de FEL (Pieter Vets)
Listo de decidoj 9.1990-1.1992
FLEJA-estaro : protokolo 9a de novembro 1991
Historio de FLEJA-semajnfinoj
Venonta sem ajnfino : denove Eeklo 26-28 junio 1992
Financoj : kontoj

Jaargang 11 – nr. 2 – marto 1991
FEL-estraro : protokolo 21a de februaro 1992
Financoj : du rezervoj kreitaj : domriparado kaj investado en ma × inoj
FEL-vo ja  o al UK : 12 p ersonoj ali is
Propono Vandemeulebroucke (EP)
Nia imago pri FEL : teksto aperas en  i tiu nume ro

Jaargang 11 – nr. 3 – aprilo 1991
FEL-estraro 1992 03 21
Houthalen : nova grupo
Ivo Durwael : eksi as kiel estarano
Sekre taria rap orto
Elektoj (prezidanto : Alex H um et)
Karlora  a renk onti  o : 28.6.1992
FLEJA-jarkunveno, Eeklo, 1992.04.04
Busa ekskurs o al ‘Am ikejo’ (Mo resne t)
A ß kcio (Gent, 6 junio, Patrick Haerick)
Studotago ‘Mitoj kaj faktoj pri Esperanto : Het Pand, Gent, 5 septembro 1992
26a konferenco de ILEI : Bratislavo, 1-7 a ß gusto 1992

