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BBiillaann  22001177  

  

  LL‘‘aannnnééee  22001177  aauurraa  ééttéé  gglloobbaalleemmeenntt  ppoossiittiivvee  ppoouurr  vvoottrree  

aassssoocciiaattiioonn..  

--  UUnn  nnoommbbrree  dd’’aaddhhéérreennttss  ((11666655))  ffiinn  22001177  eenn  llééggèèrree  ccrrooiissssaannccee  

ppaarr  rraappppoorrtt  àà  22001166  ((++22,,55%%))  

--  UUnn  nnoommbbrree  ddee  bbéénnéévvoolleess  ssttaabbllee  aavveecc  ll’’aaccccuueeiill  rréégguulliieerr  ddee  

nnoouuvveeaauuxx  bbéénnéévvoolleess  ccoommppeennssaanntt  lleess  ddééppaarrttss  mmaaiiss  nnoouuss  

rreecchheerrcchhoonnss  ttoouujjoouurrss  ddee  nnoouuvveeaauuxx  bbéénnéévvoolleess  ssuurrttoouutt  ppoouurr  

rreennffoorrcceerr  nnooss  ééqquuiippeess  ddee  CClleerrmmoonntt  ll’’HHéérraauulltt,,  GGaannggeess  eett  

LLuunneell..  

--  UUnn  ccoommppttee  ddee  rrééssuullttaatt  22001177  ppoossiittiiff  eett  ccoonnffoorrmmee  aauu  bbuuddggeett  

pprréévviissiioonnnneell..  

  DDeeppuuiiss  uunn  aann  nnoouuss  ssoommmmeess  iinntteerrvveennuuss  ddaannss  447755  

ddoossssiieerrss  ddee  lliittiiggeess  aauupprrèèss  ddee  pprrooffeessssiioonnnneellss..  SSuurr  993399  ddoossssiieerrss  

ttrraaiittééss  ddeeppuuiiss  llee  ddéébbuutt  22001155  aayyaanntt  ffaaiitt  ll’’oobbjjeett  dd’’uunnee  

iinntteerrvveennttiioonn  aauupprrèèss  dd’’uunn  pprrooffeessssiioonnnneell  eett  ddoonntt  nnoouuss  

ccoonnnnaaiissssoonnss  llaa  ccoonncclluussiioonn,,  8811%%  ll’’oonntt  ééttéé  ffaavvoorraabblleemmeenntt  

ssooiitt  àà  ll’’aammiiaabbllee  ssooiitt  aapprrèèss  uunnee  pprrooccéédduurree  eenn  jjuussttiiccee,,  1100  %%  

oonntt  ééttéé  ppeerrdduuss  eett  99%%  nn’’oonntt  ppaass  ééttéé  ppoouurrssuuiivviiss  dduu  ffaaiitt  ddee  

ll’’aaddhhéérreenntt  oouu  ddee  ll’’AALL..  CCeess  lliittiiggeess  ccoonncceerrnneenntt  ssuurrttoouutt  lleess  

bbaannqquueess  eett  aassssuurraanncceess,,  lleess  sseerrvviicceess  eett  ééqquuiippeemmeennttss  ddee  llaa  

mmaaiissoonn,,  lleess  qquueessttiioonnss  ddee  llooggeemmeenntt,,  lleess  ttééllééccoommmmuunniiccaattiioonnss..    

  NNoouuss  aavvoonnss  aauussssii  aaccccuueeiillllii  eett  ccoonnsseeiilllléé  ddaannss  nnooss  

ppeerrmmaanneenncceess  mmaaiiss  aauussssii  vviiaa  iinntteerrnneett  eett  llee  ttéélléépphhoonnee  ddeess  

mmiilllliieerrss  ddee  ccoonnssoommmmaatteeuurrss..  

  

  LL’’ééqquuiippee  eennqquuêêtteess  ddee  ll’’aassssoocciiaattiioonn  aa  ppaarrttiicciippéé  aauuxx  

eennqquuêêtteess  nnaattiioonnaalleess  ddeemmaannddééeess  ppaarr  nnoottrree  FFééddéérraattiioonn  eett  aa  
rrééaalliisséé  ddeeuuxx  eennqquuêêtteess  llooccaalleess..    PPrrèèss  ddee  220000  pprrooffeessssiioonnnneellss  

oonntt  ééttéé  eennqquuêêttééss  ddeeppuuiiss  llee  ddéébbuutt  22001177..  LLeess  ddeerrnniièèrreess  

eennqquuêêtteess  oonntt  ccoonncceerrnnéé  lleess  pprriixx  ddeess  pprroodduuiittss  bbiiooss,,    lleess  sseerrvviicceess  

ddaannss  lleess  ggrraannddeess  ssuurrffaacceess,,  lleess  ddiiaaggnnoossttiiccss  ddee  ppeerrffoorrmmaannccee  

éénneerrggééttiiqquueess,,  lleess  cciirrccuuiittss  ccoouurrttss,,  lleess  pphhaarrmmaacciieess..  LLeess  eennqquuêêtteess  

llooccaalleess  oonntt  ppoorrttéé  ssuurr  lleess  ttaarriiffss  ddeess  bbiilllleettss  dd’’aavviioonn  aauu  ddééppaarrtt  ddee  

MMoonnttppeelllliieerr  ccoommppaarréé  àà  dd’’aauuttrreess  aaéérrooppoorrttss  eett  ssuurr  llee  rreessppeecctt  ddee  llaa  

rréégglleemmeennttaattiioonn  ppaarr  lleess  eexxppoossaannttss  ddee  llaa  ffooiirree  ddee  MMoonnttppeelllliieerr..  

VVoouuss  ttrroouuvveerreezz  llee  rrééssuullttaatt  ddee  ttoouutteess  cceess  eennqquuêêtteess  ssuurr  nnoottrree  

ssiittee..  

  

    LL’’aassssoocciiaattiioonn  ccoonnttiinnuuee  àà  rreepprréésseenntteerr  eett  ddééffeennddrree  lleess  

iinnttéérrêêttss  ddeess  ccoonnssoommmmaatteeuurrss  ddaannss  ddee  nnoommbbrreeuusseess  ssttrruuccttuurreess  

eett  ccoommmmiissssiioonnss  aauu  nniivveeaauu  llooccaall,,  ddééppaarrtteemmeennttaall  oouu  rrééggiioonnaall  ::  

ccoommmmiissssiioonn  ddee  ssuurreennddeetttteemmeenntt  ddee  llaa  BBaannqquuee  ddee  FFrraannccee,,  

bbuurreeaauu  dd’’aaiiddee  jjuuddiicciiaaiirree,,  AADDIILL,,  ssttrruuccttuurreess  ddee  ssaannttéé,,  eettcc……..  

  

  CChhaaqquuee  mmooiiss  nnooss  aaddhhéérreennttss  ddiissppoossaanntt  dd’’uunnee  aaddrreessssee  

mmaaiill  rreeççooiivveenntt  ss’’iillss  llee  ssoouuhhaaiitteenntt  nnoottrree  lleettttrree  éélleeccttrroonniiqquuee..  

EEnnffiinn  nnoouuss  ppoouurrssuuiivvoonnss  nnoottrree  aaccttiivviittéé  ddee  ccoonnfféérreenncceess  aavveecc  

ddiifffféérreennttss  ppaarrtteennaaiirreess..  
  

DDeess  ccoommbbaattss  ppoouurr  lleess  ccoonnssoommmmaatteeuurrss  

  

  AAuu  nniivveeaauu  nnaattiioonnaall,,  22001177  aa  ééttéé  mmaarrqquuéé  ppaarr  ddeess  aaccttiioonnss  

nnaattiioonnaalleess  ddee  ll’’UUFFCC  aauuxxqquueelllleess  nnoouuss  aavvoonnss  ppaarrttiicciippéé..  PPaarrmmii  

lleess  pplluuss  rréécceenntteess  oonn  ppeeuutt  cciitteerr  ::  
--  NNooss  ccaammppaaggnneess  ssuurr  llaa  ttrraaççaabbiilliittéé  eett  ll’’ééttiiqquueettaaggee  ddeess  

pprroodduuiittss  qquuee  nnoouuss  aavvoonnss  ddééffeenndduu  aaiinnssii  qquuee  dd’’aauuttrreess    

ccoonncceerrnnaanntt  ll’’aalliimmeennttaattiioonn  lloorrss  ddeess  ttrraavvaauuxx  ddeess  EEttaattss  

GGéénnéérraauuxx  ddee  ll’’AAlliimmeennttaattiioonn..  

  NNoouuss  aavvoonnss  àà  nnoouuvveeaauu  aalleerrttéé  lleess  ppoouuvvooiirrss  ppuubblliiccss  ssuurr  

ll’’eexxtteennssiioonn  ddee  llaa  ffrraaccttuurree  ssaanniittaaiirree  qquuii  pprriivvee  ddee  pplluuss  eenn    

pplluuss  ddee  ccoonnssoommmmaatteeuurrss  dd’’aaccccèèss  àà  ddeess  ssooiinnss  pprrèèss  ddee  cchheezz  

eeuuxx  eett  ssaannss  ddééppaasssseemmeennttss  dd’’hhoonnoorraaiirreess..  

  LL’’ééttiiqquueettaaggee  nnuuttrriittiioonnnneell  ssiimmppllee  eett  lliissiibbllee  ((llee  ccooddee  55  

ccoouulleeuurrss))  aa  eennffiinn  ééttéé  rreetteennuu  ppaarr  llee  mmiinniissttèèrree  ccoommmmee  ééttaanntt  

llee  pplluuss  ssiimmppllee  eett  lliissiibbllee  ppoouurr  iinnffoorrmmeerr  lleess  ccoonnssoommmmaatteeuurrss..  

NNoouuss  ddeemmaannddoonnss  mmaaiinntteennaanntt  qquu’’iill  ssooiitt  aapppplliiqquuéé  eett  

oobblliiggaattooiirree  ppoouurr  lleess  pprroodduuiittss  ddee  ll’’iinndduussttrriiee  aaggrrooaalliimmeennttaaiirree..  

  NNoouuss  aavvoonnss  ddéénnoonnccéé  llaa  pprréésseennccee  ddee  pprroodduuiittss  aalllleerrggèènneess  

eett  ttooxxiiqquueess  ddaannss  lleess  pprroodduuiittss  ccoossmmééttiiqquueess,,  lleess  jjoouueettss  eett  

lleess  ffoouurrnniittuurreess  ssccoollaaiirreess..  

  NNoouuss  aavvoonnss  aaccttuuaalliisséé  nnoottrree  ccaarrttee  iinntteerraaccttiivvee  ssuurr  llaa  

qquuaalliittéé  ddee  ll’’eeaauu  ddaannss  lleess  ccoommmmuunneess  eett  llaannccéé  eenn    

sseepptteemmbbrree  uunnee  ccaammppaaggnnee  ssuurr  llaa  pprréésseerrvvaattiioonn  ddee  llaa  qquuaalliittéé  

ddee  llaa  rreessssoouurrccee  eenn  eeaauu  qquuii  aa  rreeccuueeiilllliiee  eenn  ddeeuuxx  mmooiiss  

112200..000000  ssiiggnnaattuurreess..  CCeettttee  ccaammppaaggnnee  ssee  ppoouurrssuuiitt  ppaarr  ddeess  

aaccttiioonnss  ccoonncceerrnnaanntt  llaa  pprrootteeccttiioonn  ddeess  ccaappttaaggeess  pprriioorriittaaiirreess  

ddaannss  ll’’HHéérraauulltt  

  DDaannss  llee  ddoommaaiinnee  bbaannccaaiirree  22001177  eesstt  mmaarrqquuéé  ppaarr  ddeeuuxx  

vviiccttooiirreess  ::  llaa  mmoobbiilliittéé  bbaannccaaiirree  rreenndduuee  pplluuss  ffaacciillee  eett  eennffiinn  

llaa  rrééssiilliiaattiioonn  ppoossssiibbllee  ddee  ll’’aassssuurraannccee  eemmpprruunntteeuurr..  

  EEnnffiinn  llaa  ppééttiittiioonn  qquuee  nnoouuss  aavvoonnss  llaannccééee  ssuurr  llee  ccooûûtt  ddeess  
ccoommpptteeuurrss  LLiinnkkyy  ««  RReeffuussoonnss  ddee  ppaayyeerr  ppoouurr  EEnneeddiiss  »»  aa  

ddééjjàà  rreeccuueeiilllliiee  pprrèèss  ddee  220000..000000  ssiiggnnaattuurreess..      
--    

VVoouuss  aaiiddeerr  àà  rréédduuiirree  vvooss  ffaaccttuurreess  dd’’éénneerrggiiee  !!  

  

  LLaa  ccaammppaaggnnee  ««  EEnneerrggiiee  mmooiinnss  cchhèèrree  eennsseemmbbllee  »»  ddee  

22001177  aa  ééttéé  uunn  ssuuccccèèss..  222266000000  iinnssccrriittss  aauu  nniivveeaauu  nnaattiioonnaall,,  

nnoouuss  oonntt  ppeerrmmiiss  dd’’oobbtteenniirr  lleess  ttaarriiffss  dduu  ggaazz  eett  ddee  

ll’’éélleeccttrriicciittéé  lleess  pplluuss  bbaass  dduu  mmaarrcchhéé..  8877449966  ccoonnssoommmmaatteeuurrss  

oonntt  ssoouussccrriittss  aauuxx  ooffffrreess  aauu  nniivveeaauu  nnaattiioonnaall  ddoonntt  11664444  ddaannss  

ll’’HHéérraauulltt  ..  PPoouurr  eenn  ssaavvooiirr  pplluuss    

  

NNooss  pprroojjeettss  eenn  ccoouurrss  ppoouurr  22001188  

  

  TToouujjoouurrss  rreennffoorrcceerr  nnoottrree  aassssoocciiaattiioonn  aavveecc  uunnee  

ccrrooiissssaannccee  dduu  nnoommbbrree  dd’’aaddhhéérreennttss  eett  eenn  rreeccrruuttaanntt  ddee  

nnoouuvveeaauuxx  bbéénnéévvoolleess  ppoouurr  aaccccoommppaaggnneerr  llaa  mmiissee  eenn  ppllaaccee  ddee  

nnoouuvveelllleess  aaccttiivviittééss..    

  DDéévveellooppppeerr  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  ddeess  ccoonnssoommmmaatteeuurrss  eett  ddeess  

aaddhhéérreennttss  eenn  ss’’aappppuuyyaanntt  ssuurr  nnooss  nnoouuvveeaauuxx  oouuttiillss  

éélleeccttrroonniiqquueess  ((ssiittee  iinntteerrnneett,,  lleettttrree  aauuxx  aaddhhéérreennttss))  ppoouurr  ddeess  

éécchhaannggeess  pplluuss  iinntteerraaccttiiffss..  

  PPoouurrssuuiivvrree  eett  ddéévveellooppppeerr  nnoottrree  ccyyccllee  ddee  ccoonnfféérreenncceess  

eenn  rreellaattiioonn  aavveecc  ddiifffféérreennttss  ppaarrtteennaaiirreess..  

  PPoouurrssuuiivvrree  ll’’eexxtteennssiioonn  ddee  nnooss  ppeerrmmaanneenncceess  ddee  

pprrooxxiimmiittéé  eenn  rreennffoorrççaanntt  nnooss  ééqquuiippeess  llooccaalleess  ddee  CClleerrmmoonntt  eett  

LLuunneell  eett  llaa  nnoouuvveellllee  ppeerrmmaanneennccee  ddee  GGaannggeess  oouuvveerrttee  

ddeeppuuiiss  llee  ddéébbuutt  fféévvrriieerr  22001177!!  
  DDéévveellooppppeerr  eenn  rreellaattiioonn  aavveecc  llaa  FFééddéérraattiioonn  uunn  sseerrvviiccee  

ddee  pprriissee  eenn  cchhaarrggee  ddeess  lliittiiggeess  ssuurr  iinntteerrnneett  eett  àà  ddiissttaannccee  

cchhaaqquuee  ffooiiss  qquuee  ppoossssiibbllee  ssaannss  vveennuuee  ddaannss  nnooss  ppeerrmmaanneenncceess..  
    

  PPoouurr  nnoouuss  aaiiddeerr  àà  ppoouurrssuuiivvrree  nnooss  aaccttiioonnss,,  jjee  vvoouuss  

rreemmeerrcciiee  ppoouurr    llaa  ccoonnffiiaannccee  eett  llee  ssoouuttiieenn  qquuee  vvoouuss  aalllleezz  

nnoouuss  rreennoouuvveelleerr  eenn  rrééaaddhhéérraanntt  àà  nnoottrree  aassssoocciiaattiioonn  

  

JJeeaann  PPiieerrrree  GGOOUUVVEERRNNEETT  

PPrrééssiiddeenntt  ddee  ll’’UUFFCC  QQuuee  CChhooiissiirr  MMoonnttppeelllliieerr
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