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Met ingang van het nieuwe jaar 2012 moet de contributie rechtstreeks worden
overgemaakt naar onze moederorganisatie. (zie site)
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
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.
Verkiezing afgevaardigden
Deze maand heeft het hoofdbestuur de nieuwe statuten (Bylaws) vastgesteld.
Hierin is o.a. de vertegenwoordiging van de diverse landen vastgesteld. Art 15 lid 3
Voor ons land komt het erop neer dat we 2 personen mogen afvaardigen. Ieder EFFA
lid kan zich kandidaat stellen bij de landelijke afdeling. Bij meerdere kandidaten zal er
een verkiezing plaatsvinden. Van de kandidaten wordt verwacht dat zij het Engels
zowel mondeling als schriftelijk enigszins beheersen en dat zij beschikken over een
internetverbinding om via skype de communicatie te kunnen voeren. Jullie kunnen je
kandidatuur via het secretariaat bij onze afdeling bekend maken. De deadline is echter
kort.
Graag voor eind februari. Een kort e-mailtje is hiervoor genoeg.
Meeting.
We zijn al druk bezig onze meeting eind mei voor te bereiden. Gedurende 4 dagen zijn
we in de gelegenheid elkaar te ontmoeten, informatie uit te wisselen, kennis te nemen
van elkaars ervaringen en vaardigheden, workshops te volgen, examens te doen (SH
basic en master en DH) en natuurlijk te gaan vissen op Oostvoornse meer. Hierbij
nogmaals het verzoek aan de instructeurs die op de zaterdag een workshop willen
verzorgen dit nog deze maand bij Ferdy kenbaar te maken. Tot nu toe hebben zich
hiervoor gemeld: Gunther Feuerstein, Hans Spinnler, Bas de Bruin, Sepp Fuchs, Rudy
van Duijnhoven, Ar Ritmeester en Ferdy Geerdink. Zodra we een volledig beeld hebben
en iedereen in de gelegenheid hebben gesteld zich te melden, zullen we de
inschrijving voor de workshops rondsturen.
Hotelreserveringen Hotel Marion tegen speciaal tarief in de weekend mogelijk. Echter
voor 1 april reserveren o.v.v. Sales and Management EFFA.
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Vergoedingen EFFA
Vorig jaar is in overleg met de VNV afgesproken dat de diensten van de EFFA instructeurs tegen een vastgesteld tarief
worden afgenomen. Dit houdt in dat voor een dag (lees 8 uur) een vergoeding van 12,50 per uur wordt gevraagd.
Diensten kunnen alleen voor 1 of 2 dagdelen worden afgenomen en niet per uur. Dus 50 euro voor een halve dag en 100
euro voor een hele dag. Dit geldt voor het geven van demo’s, werplessen, workshops, of het afnemen van examens. Dit
bedrag is exclusief gemaakte reiskosten. Vergoeding hiervoor is 0,25 ct per km.

Logo
Voor wie het was ontgaan.
Het nieuwe logo van de EFFA,

Tot zover
Groeten Bas en Ferdy
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