Inhoud: Meeting 3 juli 2011

Nieuwsbrief
EFFA-NL
Jaargang 3, nr 3

7 juni 2011

European FlyFishing Association Nederland
Hallo allemaal,
Over enkele weken kunnen we elkaar weer ontmoeten op onze jaarlijkse EFFA
dag. Net als vorig jaar is Flevonice te Biddinghuizen de ontmoetingsplaats. Inmiddels hebben jullie allemaal de uitnodiging ontvangen.
De reden dat we wat aan de late kant
zijn met de uitnodiging zit in het gegeven dat we lange tijd niet zeker wisten
of we op deze dag examens konden
afnemen. Vorige week meldde een van
de examinatoren zich af en helaas was
er niemand anders uit het buitenland
beschikbaar om te komen. Voorwaarde is dat er internationale bezetting is
van de examencommissie. Spijtig voor
degene die zich hebben voorbereid op
deze datum. We zoeken in het najaar naar een nieuwe mogelijkheid een examen
te organiseren.
Toch hopen we met het programma van dit
jaar weer iets voor onze leden te kunnen
betekenen. Gelukkig hebben een aantal van
jullie zich bereid verklaard een workshop
voor hun rekening te nemen. Het leek ons
een goed idee om via deze meeting ook
iets te doen voor onze collega vliegvissers
die door ons zijn opgeleid als vnv instructeur en degenen die op dit moment de cursus werpcertificaat te Rotterdam en Kampen volgen. Een extra dag om te oefenen
en tevens kennis te maken met en lid te worden van de EFFA-NL.

Naast het formele gedeelte is er ook tijd om met elkaar van gedachten te wisselen over de koers van onze afdeling. Inmiddels is de denktank bij elkaar geweest
en heeft een aantal aanbevelingen op papier gezet. In de najaarsvergadering zullen hierop zeker terugkomen.
Voor wie deze dag de forel te lijf wil gaan
is er uiteraard ook de mogelijkheid te
vissen op de plas.
Kortom weer een dag voor ontmoeting,
ontwikkeling, ontspanning en ontdekking.
Denk aan de opgave en de betaling voor 14 juni.
We hopen velen van jullie te kunnen begroeten.
Met vriendelijke groeten
Bas en Ferdy
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