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Beste leden,
Graag jullie aandacht voor de volgende zaken.
Ledenvergadering

De EFFA ledendag 10
december!

Lidmaatschap 2012
Beste wensen voor
2012

Op 10 december troffen we elkaar voor de ledenvergadering 2012. Helaas was de
opkomst ondanks het prachtige weer niet erg groot. Enkelen namen de gelegenheid
waar om voor de vergadering te vissen op het Oostvoornse meer. Er werd niet veel
gevangen. Wim Strik wist aan de Westkant vanaf de dam een mooie forel te haken. Zie
foto Ferdy
Na de lunch opende Bas de vergadering in de Stormvogel. Zie foto Rudy. Er werd
teruggeblikt en vooruitgekeken. Richard werd voor 5 jaar als nieuwe penningmeester
gekozen. De bevindingen van de denktank werden toegelicht en de ontwikkelingen
rondom de nieuwe bylaws van de moederorganisatie en het te vormen huishoudelijk
reglement van onze afdeling besproken. Aan het eind werden de voorgenomen
activiteiten doorgenomen. De Visma, Fly Fair en onze eigen meeting Pinksterweekend
2012. Tot slot konden de leden ook hun eigen wensen kenbaar maken, wat voor het
bestuur inspiratie kon geven om de leden nog meer van dienst te zijn.
Bas sloot vervolgens de bijeenkomst en daarna maakten nog enkele leden gebruik van
de mogelijkheid een workshop te volgen. We kijken terug op en gezellige EFFA-NL dag.
Contributie 2012.
Met ingang van het nieuwe jaar 2012 moet de contributie rechtstreeks worden
overgemaakt naar onze moederorganisatie. (zie site)

Foto: Rudy van Duijnhoven

EFFA
European Fly Fishing Association
Kantonalbank Diepoldsau
CH-9444 Diepoldsau
EURO Konto:
CH1400781605358882001
BIC/SWIFT: KBSGCH22XXX (Bitte SEPA transfer verwenden!)
CH Konto :
IBAN: CH4100781605358882000
BIC/SWIFT: KBSGCH22XXX

Foto: Ferdy Geerdink

Hierdoor hebben wij als Nederlandse afdeling moeilijker inzicht in het ledenbestand.
Wij verzoeken jullie dan ook even een berichtje naar het secretariaat (Ferdy) te sturen
of je je lidmaatschap wel of niet hebt verlengd of gaat verlengen.

Tot Slot

Bas en Ferdy
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Vooraankondiging
Internationale EFFA meeting Pinksterweekend 2012 te Oostvoorne.
De EFFA Nederland organiseert in het Pinksterweekend 26 en 27 mei
een internationale EFFA meeting in Oostvoorne. Tal van collega’s uit
binnen en buitenland zullen in de gelegenheid worden gesteld om
elkaar in dit weekend ontmoeten. Er is gelegenheid tot het uitwisselen
van ervaringen, het geven en volgen van demo’s, gezellig samenzijn,
vissen op het Oostvoornse meer en het deelnemen aan examens.

Tot
zover deze nieuwsbrief
Namens het bestuur EFFA NL wensen we jullie alvast Prettige
Kerstdagen en gelukkig 2012.
Met vriendelijke groeten
Bas en Ferdy
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