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Beste leden,
In de laatste nieuwsbrief van 2017 jullie aandacht voor een aantal belangrijke zaken.
In deze brief:

• Agenda
•
•
•
•
•
•
•

Verkiezingen
Ledenvergadering
Meeting november 2018
Visma 2018
Fly Fair
Contributie 2018
De Beste Wensen voor 2018

Agenda Nationaal 2018

27

januari

Ledenvergadering 2018 Putten

23-25

maart

Visma 50 jaar Ahoy Rotterdam Holland

7

april

Nationale werpdagen

21 – 22 april

Fly Fair Putten Holland

17-18

International EFFA dag Geesterambacht.

november

Internationale Agenda
18-21

january

Fair Augsburg

27

january

ALV Meeting NL Putten

5

march

MB&ADVB Skype meeting

09 – 11 march

Aqua Fish, Friederichshaven + Basic Exams

23 – 25 march

Visma Rotterdam Holland

7

Casting days Holland

april

21 – 22 april

Fly Fair Putten Holland

5

Basic exams Belluno Italy

may

18 – 21 may

EFFA Meeting Bosanska Krupe Bosnia + Master and Basic
exams

2

june

EFFA on tour Wupper Germany

4

june

MB&ADVB Skype meeting

3

september

MB&ADVB Skype meeting

22-23

september

Rheintalet Flyfishdays incl Basic and and double hand exams
Diepoldsau

6

october

Meeting for instructors EFFA/ School SIM Italian Style Bern

7

october

EFFA on tour Bern

17 – 18 november

Meeting Holland Geesterambacht incl basic exam

3

MB&ADVB Skype meeting

december

Verkiezingen EFFA.
In de eerste 3 maanden van het nieuwe jaar zijn er verkiezingen binnen de
EFFA.
Er worden nieuwe landsvertegenwoordigers en hoofdbestuursleden gekozen.
Landsvertegenwoordigers Nederland
Alle leden kunnen zich melden als zij landsvertegenwoordiger willen worden.
Zij hebben een aantal keren per jaar overleg met het hoofdbestuur en
verdedigen daar de belangen van de Nederlandse EFFA leden. De voertaal is
Engels en men moet in het bezit zijn van een skypeverbinding.
Op dit moment zijn Richard Verbeek en Patrick vd Berg onze
vertegenwoordigers. Zij hebben zich herkiesbaar gesteld.
Indien zich geen kandidaten melden, zullen zij dan ook automatisch worden
herkozen.
Aanmeldingen hiervoor graag voor 25 januari 2018 naar effanl@kpnmail.nl
Hoofdbestuur
Als jullie ambitie hebben zitting te nemen in het hoofdbestuur, kun je je
eveneens kandidaat stellen. Schrijf dan een cv en motivatie (Engels/Duits)
naar effanl@kpnmail.nl en vermeld duidelijk naar welke functie U je wilt
vervullen. De voertaal is Engels, hoewel Duits doorgaans wordt gehanteerd
als iedere deelnemer deze taal machtig is.
Alle huidige bestuursleden zijn herkiesbaar. Alle taken en bevoegdheden zijn
te lezen in de statuten van de EFFA. Deze kunnen jullie vinden op de EFFA
site.
De leden van het hoofdbestuur worden vervolgens door alle
landsvertegenwoordigers gekozen middels een internetpoll.

Ledenvergadering 2018
Op 27 januari 2018 houden we
onze ledenvergadering op de
Berenkuil te Putten. Aanvang
10.00 uur. De agenda en de
notulen van de vorige
vergadering is bijgevoegd. Na
afloop is er gelegenheid om een
visje te vangen of gezellig bij te
praten. Indien je bent verhinderd
graag even een berichtje naar
effanl@kpnmail.nl

Meeting november 2018
In het weekend van 17 en 18 november willen we een EFFA meeting
organiseren waarbij we ook een aantal buitenlandse gasten (waaronder het
hoofdbestuur) willen verwelkomen.
De zaterdag zal in het teken staan van workshops en voorlichting. Indien er
examenkandidaten zijn kan er een basic examen worden afgenomen. De
avond staat in het teken van kennismaking, ontmoeting en uitwisseling. De
zondag gaan we in de omgeving de snoek te lijf.
Er zal samenwerking worden gezocht met de locale verenigingen. Verdere
details moeten nog worden uitgewerkt. Meer in de volgende nieuwsbrief.
Noteer hem vast in jullie agenda.
We doen graag een beroep op jullie medewerking.

Visma 2018
Op de 50 ste Visma is de
EFFA weer aanwezig
met een stand met
binders en een
werpbaan waar
geoefend kan worden.
Ook zullen bekende
namen binnen de EFFA
demonstraties
verzorgen. De EFFA
krijgt hierbij de
ondersteuning van leden
van de Vliegvis

Vereninging Voorne Putten. We hopen er ook tal van EFFA leden te kunnen
begroeten voor een praatje en een daadje.

Fly Fair.
De Fly Fair is weer in
aantocht. De EFFA is ook
weer van de partij.
Naast demonstraties van
nationale en internationale
befaamde vliegvissers
enkel- en dubbelhandig,
zijn er workshops te
volgen en is er gelegenheid uw vaardigheden middels diverse leuke
werpopdrachten te verbeteren.

Contributie 2018
In januari dient weer de contributie betaald te worden. Vrijgesteld zijn
ereleden, examinatoren die in 2017 hebben gexamineerd en leden die een
bestuursfunctie vervullen.
Als er twijfel bestaat of jullie weer moeten betalen, kijk dan even op de
Website/interne pagina (inloggen)/personal data. Bij twijfel of onjuistheden
even contact opnemen met Ferdy Geerdink.
Het is niet meer mogelijk om de contributie via Pay Pal te betalen.
Bankgegevens:

St. Galler Kantonalbank AG
Postfach
9001 St. Gallen
EUR account:
IBAN: CH14 0078 1605 3588 8200 1
BIC-/SWIFT-Adresse: KBSGCH22XXX
Ook als je EFFA kaart is verlopen kun je gratis een nieuwe aanvragen.
Dank aan iedereen die het afgelopen jaar een bijdrage heeft geleverd.

De beste wensen voor 2018

Tot zover deze nieuwsbrief.

Namens het bestuur:
Ferdy Geerdink secretaris EFFA NL

