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Beste leden,
Een nieuw jaar is begonnen. Wij wensen iedereen een gelukkig en succesvol 2017

Graag jullie aandacht voor volgende zaken
In deze brief:
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•
•
•
•

Ledendag
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EFFA Werpdagen 2017
Lidmaatschap EFFA
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Agenda Internationaal

Ledendag 2017

We willen jullie op 28 januari graag ontmoeten voor een gedachtenuitwisseling tijdens
onze jaarlijkse meeting (ledenvergadering)
Deze zal dit jaar zijn op de Berenkuil te Putten.
We willen om 10.00 uur beginnen. Na de vergadering is er gelegenheid om op de vijvers
te vissen. (kosten voor vissen en lunch voor eigen rekening. Dit alles ijs en weder
dienende uiteraard.
Graag wel even opgeven als je komt, zodat we rekening kunnen houden met
reserveringen. Opgave kan voor 21 januari gestuurd worden naar ferdy-aalden@wxs.nl.

Examen 2017
Het examen voor de EFFA basic is dit jaar vastgesteld op:
zondag 11 juni 2016
aanvang 9.30 uur
locatie
de Zevenhuizenplassen,
Strandweg 5,
27161DM Zevenhuizen,
Het examen bestaat uit 3 delen.
1 werpvaardigheden (openbaar)
2 didactische vaardigheden (besloten)
3 algemene theorie (besloten)
Kandidaten moeten zich via de EFFA site aanmelden en ook graag een bericht naar Ferdy
en Bas. Voor tips en vragen kun je ook terecht bij EFFA instructeurs uit jouw regio. Het is
verstandig je goed op de hoogte te stellen van de eisen. Doe van tevoren een keer een
proefexamen. Dit om teleurstellingen en verrassingen te voorkomen.
Iedereen die een kijkje wil nemen is van harte welkom.

EFFA werpdagen
De EFFA werpdagen konden vorig jaar niet in alle regio's rekenen op voldoende
deelname. In Noord en West werden de dagen goed bezocht. In Zuid moesten beide
dagen worden afgelast. We hopen dit jaar op een beter responce.
Zoals in de agenda te zien zijn de werplocatie hetzelfde gebleven. In de bijlage een
opgaveformulier om onder belangstellenden te verspreiden. Wellicht in de club, de
plaatselijke hengelsportwinkelier of onder familie, vrienden en bekenden. De prijs mag
geen drempel zijn om deze zinvolle en leerzame dagen te bezoeken.

Deelnemers EFFA werpdag najaar 2016 te Assen

Contributie 2017
Sinds dit jaar is het mogelijk op op de site onder “personal data” te zien:
A Wanneer heb ik het laatst betaald.
B Hoeveel heb ik toen betaald?
C Tot hoelang loopt mij actief lidmaatschap?
Deze gegevens zijn alleen zichtbaar voor individuele leden na het inloggen met je
persoonlijke code.
Uiteraard ontvangen alle leden die dit jaar hun contributie voor 2017 moeten voldoen deze
maand een bericht. Het lidmaatschapsgeld 2017 is gelijk aan vorig jaar 15 euro leden 25
euro instructeurs. Zoals het er nu naar uitziet zal er volgend jaar een contributieverhoging
plaatsvinden.

Tot zover deze nieuwsbrief.
Hopelijk tot 28 januari op de Berenkuil.
Namens het bestuur:
Ferdy Geerdink secretaris EFFA NL

