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foto's:

We hebben de Fly Fair en
onze meeting weer achter de
rug en daarmee een drukke
tijd voor allen die betrokken
waren. De weergoden waren
ons dit jaar zeer goed
gezind. (moeten vliegvissers
bij zitten) In een zomerse
atmosfeer konden weer tal
van vliegvissers in goede
samenwerking met diverse
collega's met raad en daad
bijstaan. We danken
iedereen die op welke wijze
dan ook een bijdrage hebben
geleverd om alles weer goed te laten verlopen.

Rudy van
Duijnhoven

Meeting

Gezellig druk onder tropische
omstandigheden dus niet
alleen met vliegvissers. Zo
mogen we onze meeting wel
samenvatten. Twee dagen
aan het Oostvoornse meer
tussen talrijke badgasten waren zeer inspirerend en dankbaar
tegelijk. We zijn in de opzet elkaar te ontmoeten in een
ontspannen en gezellige sfeer naar onze mening geslaagd.
Bepaalde dingen waren voor verbetering vatbaar en we zullen
een volgende keer daar rekening mee proberen te houden.
Zaterdag volop workshops, demo's en bindactiviteiten. Het
programma kon bijna volledig worden afgewerkt en we hadden
over belangstelling niet te klagen.

Aan het begin van de avond het avondprogramma geopend door een uiteenzetting van onze voorzitter Günther
Feuerstein. Hij deelde ons aan de hand van een presentatie de laatste stand van zaken mee rondom de tot
standkoming van de nieuwe bylaws en de daaruit volgende verkiezingen. Hierna konden we aan het lang

verwachte buffet. Dit werd een gezellig en ongedwongen onderonsje. Bas gaf na afloop van het buffet nog een
presentatie over verleden en heden van het Oostvoornse meer onder het genot van een heerlijk toetje.
Zondag waren er examens in Bernisse met 4 Nederlandse en 2
buitenlandse gasten. 's Middags trok het gezelschap weer
richting de Stormvogel waar iedereen op zijn wijze invulling gaf
aan de warme middag. Een barbecue buffet vormde de afsluiting
van de meeting waarbij Günther en Bas iedereen bedankten voor
de bijdrage om deze meeting mogelijk te maken.
We konden terugkijken op een gezellige en geslaagde meeting.
Enkele gebruikten de mooie zomeravond nog even voor de
mogelijkheid vis te vangen in de hoop op de vangst van
THE GOLDEN ONE (de 100 euro goudvis)

Bylaws
In het voorjaar stelde het bestuur de nieuwe bylaws vast.
Hiermee werd een duidelijkere structuur voor de organisatie vastgesteld. Ook voor onze afdeling heeft dit
gevolgen. Günther heeft op de meeting het een en ander uit de doeken gedaan en hierbij de belangrijkste
zaken.
•

Binnen de vereniging EFFA is het niet toegestaan een eigen vereniging op te richten. Nationale en
Internationale wet- en regelgeving zijn niet altijd met elkaar in overeenstemming. Men kan nu
eenmaal niet 2 heren dienen.

•

Alle leden zijn derhalve lid van de EFFA. Het is dus niet mogelijke lid de worden/zijn enkel en alleen
van een landelijke afdeling.

•

De ledenadministratie geschiedt centraal op de website EFFA of via de ledensecretaris.

•

De contributie wordt rechtstreeks voldaan aan de moederorganisatie. Dit kan voor 1 maar ook voor 3
jaar. Kalenderjaar is administratiejaar.

•

Ieder land mag zich als afdeling organiseren. Hiervoor kan men afspraken maken over activiteiten,
opleidingen, kosten, ledenservice, p.r. e.d.. Hiertoe kan men een afdelingsbestuur benoemen en daarin
een taakverdeling afspreken. Dit kan worden vastgelegd in een Huishoudelijk Reglement

•

Ieder land mag een eigen bankrekeningnummer onderhouden om de interne geldstromen te regelen.

•

Voor financiële ondersteuning kan men daarnaast een beroep doen op de algemene kas van de
organisatie.

•

Alle leden ontvangen een ledenpas met recht op korting voor diverse evenementen en artikelen van
o.a. sponsoren van de EFFA.

Nu deze zaken helder zijn zullen wij als afdelingsbestuur gaan kijken hoe we onze structuur en plannen voor
onze Nederlandse leden verder vorm geven en de werkwijze vastleggen in een Huishoudelijk Reglement

Verkiezingen

In het voorjaar is een nieuw bestuur gekozen met vertegenwoordigers uit diverse landen. Landen met grote
ledenbestanden 15 en meer 2 stemmen. Landen tussen 3 en 14 leden 1 stem.
•

Dr. Stephan Keiler LL.M. (Austria) - 2 votes

•

Richard Verbeek and Ferdy Geerdink (The Netherlands) - 2 votes (one vote each)

•

Hans Spinnler (Switzerland) - 2 votes

•

Peter Ebert (Germany) - 2 votes

•

Valerio Santagostino (Italy)

•

Manuel Iglesias (Spain)

•

Ivan Dragojlovic (Serbia)

•

Hywel Morgan (United Kingdom)

•

Lars Munk Lauritsen (Sweden)

•

Tore Littlere Rydgren (Norway)

•

Reinis Rutkis (Latvia)

•

Henrik Haups (Denmark)

•

Aleksandar Chernysh (Russia)

•

Dmitri Borovkov (Estonia) is representing the POOL(all countries with less than three members.

Vervolgens is het dagelijks bestuur Management Board gekozen. Ook deze zitten 3 jaar.
•

president

•

Günter Feuerstein(A)

•

vice-president

•

Wolfgang Fabisch(DE)

•

secretary

•

Hans Spinnler(CH)

•

membership secretary

•

Ferdy Geerdink(NL)

•

treasurer

•

Claus Elmenreich(A)

Voor alle zaken aangaande lidmaatschap kunnen we dicht bij huis bij Ferdy terecht.

Examen
Onder schijnbaar ideale omstandigheden traden 6 kandidaten aan voor een basic examen op de zondagmorgen
tijdens onze meeting.Van hen moesten 5 het volledige examen en 1 het theorie gedeelte doen. Hieronder ook
de eerste vrouw die wellicht in aanmerking kwam de eerste vrouwelijke EFFA instructeur te worden.
Na een grondige inspectie van het materiaal werd begonnen met de afstandworpen. Deze werden meteen 2
kandidaten fataal. Met 3 ging men daarna naar de ringen. Hier maakte deelnemer nummer 3 zijn 2e foute worp
en konden slechts 2 deelnemers naar het water. Helaas bleken switch en rolworp onvoldoende uit de verf te
komen en was de hoop enkele nog gevestigd op Nenad Bugarcic die door Richard Verbeek en Hans Spinnler
uitvoerig aan de tand werd gevoeld. Hij wist deze vuurproef te doorstaan en werd aan het eind gefeliciteerd
met zijn certificaat. Eens te meer is gebleken dat het examen een harde kluif is en dat er niet te lichtzinnig over
moet worden gedacht.

Ledenmeeting
Onze volgende ledenmeeting is zondag 8 december op de Ronde Bleek. Voor vragen ideeen wensen en
suggesties kunnen jullie tussentijds altijd contact opnemen met het secretariaat

Overleg VNV

Jaarlijks is een overlegmoment gepland tussen de VNV en de EFFA afd. Nederland. Dit zal op 14 juni zijn en
namens de EFFA zullen Cees van Noord en Ferdy Geerdink aanwezig zijn.

Leden:
Nieuw lid: Cees de Brueys uit Geldrop. Cees is ons 40 ste lid. Welkom Cees.

Caps:

Deze zijn voor wie ervoor in aanmerking komen verkrijgbaar bij Bas. Hierover is mail gestuurd

Tot zover:
Bas en Ferdy namens het afdelingsbestuur

