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Kính Thưa Quý Anh Chị,  

 Thời gian thấm thoát thoi đưa, Ban Chấp Hành Hội ALAS Nhiệm Kỳ 2020-2023 do Bác Sĩ 
Nguyễn Duy Ái làm Chủ Tịch đã được quá nửa nhiệm kỳ.  Vì lý do dịch Covid, chúng tôi rất 
tiếc không có dịp tổ chức buổi họp mặt nào hơn sau buổi tiệc lần thứ nhất ngày 1 tháng 3. 2020 
(Tân Niên năm Canh Tý), do đó chúng tôi không có cơ hội báo cáo tình hình của Hội, ngoại trừ 
những thư chúc Tết hoặc phân ưu những người bạn đã vĩnh viễn ra đi.  

 Hội ta cũng như bao nhiêu Hội khác, không tập họp hay tổ chức tiệc tùng.  Mọi người đều 
buồn và chán nản, chỉ còn điện đàm, email hỏi thăm qua lại lẫn nhau. Đã có một lần chúng tôi 
gửi email hỏi ý kiến quý vị có muốn có một buổi Mini Reunion không, một số đã trả lời là không 
nên họp mặt lúc này.  

 Sau buổi tiệc Tân Niên năm 2020, chúng tôi đã làm đúng những gì Tân Chú Tịch hoạch 
định.   Chúng tôi ba người như một (Chủ Tịch Nguyễn Duy Ái và hai Tổng Thư Ký, Dược sĩ 
Ngân Hạnh và tôi Hồng Phượng) đã coi lại tất cả chi/thu trong buổi tiệc và chúng tôi đã mở 
một ngân quỹ liên danh chung (Joint Account), ai cũng đều có quyền sử dụng ngân khoản cần 
thiết, chỉ cần báo cáo với sự đồng ý của BCH.  

 Những buổi họp của BCH từ trước tới nay đều tự túc, không sử dụng tiền của Hội.  Tất cả 
văn thư soạn thảo đều được sự đồng ý của BCH trước khi gửi đi. Mọi sự đều đã được thực hiện 
rất minh bạch.  

 Sau đây là Báo Cáo Tài Chánh: 

 Check của BCH cũ, mở Account tại BofA ngày 2/19/20 ............. $3.335.12 
 Tổng Quỹ còn lại tới ngày  8/11/21 .............................................. $2,626.57 
 Một điều đáng buồn cũng nên nhắc đến, là chúng ta đã mất đi 10 người bạn:  
   (7) trong năm 2020 và (3) trong năm 2021. 

 Ngày 22 tháng 7, 2021 BCH có buổi họp đầu tiên kể từ ngày Đại Hội (do anh chị Ái Phương 
khoản đãi), dự định soạn thảo mời họp mặt ALAS vào tháng 9, 2021, nhưng như ai cũng biết, 
tình thế không được thuận lợi nên đành phải hủy bỏ ý định.  

 Sau hết, Kính chúc quý Anh Chị vui tươi, mạnh khỏe, cuộc sống bình an và gia đình hạnh 
phúc. Mong Hội ta đoàn kết chặt chẽ để nương tựa lẫn nhau trong lúc tuổi già, và đợi ngày mai 
tươi sáng hơn, chúng ta lại có dịp họp mặt. 
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