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Bijlage opgave

Graag jullie aandacht voor de volgende zaken
Het is al weer een tijdje geleden dat we iets via de nieuwsbrief hadden te
melden. De zomerperiode is ook voor ons een tijd waarin weinig bestuurlijk
nieuws aan het front is. Maar nu toch enkele dingen waarvoor we jullie
aandacht vragen.
Agenda
3 december

Skype overleg EFFA NL

9 december

Meeting Ronde Bleek

1 2 3 maart

Visma

1 juni

EFFA examenmeeting

Visma

foto's:

Op 1 2 en 3 maart 2013 is weer de Visma te Rotterdam. In tegenstelling tot
voorgaande jaren zal de EFFA niet te gast zijn bij de VNV stand maar dit jaar
op eigen benen staan bij de vliegvisafdeling. We organiseren dus een eigen
stand met eigen programma voorlichting, werpen en binden. Via onze
moederorganisatie krijgen we waarschijnlijk een budget om de onkosten wat
te dekken. Het zal echter niet genoeg zijn om voor iedereen die een bijdrage
wil leveren de reiskosten te kunnen vergoeden. Per dag willen we maximaal 5
mensen inzetten, waarvan 2 binden en 3 beschikbaar zijn voor demo's en
werpadvies. Binden en werpen kan uiteraard door dezelfde personen worden
afgewisseld. Graag willen we van jullie weten wie op genoemde data beschikbaar is voor werpworkshops en
binddemostraties. Dit aan Ferdy kenbaar maken.

Rudy van
Duijnhoven

Ledendag
Op 9 december willen we elkaar ontmoeten tijdens de ledendag.
Deze zal dit jaar zijn op de Ronde Bleek alwaar we na een korte
bespreking vooral de forellen te lijf willen gaan.
Ronde Bleek 2a
6029 PE

Sterksel

+31613230690
info@derondebleek.nl
Hoewel een ook voor dit evenement een kleine bijdrage van de
moederorganisatie vragen ontkomen we er niet aan de dag voor
eigen kosten te organiseren.
Programma voor deze dag.(bij benadering)
10.00 uur

Ontvangst met koffie/thee

10.15 uur

Mededelingen

11.00 uur

Vissen

13.30 uur

Gelegenheid voor lunch hapje/drankje

16.00 uur

Afsluiting

Meld even als je wilt komen zodat we bijbenadering weten met hoeveel personen we zijn. Ook als je
bespreekpunten hebt, kun je deze doorgeven aan Bas of Ferdy

Ledenpas
Op dit moment wordt er gewerkt aan de uitreiking van een ledenpas voor alle EFFA leden. Met deze pas krijgt
met korting bij een bestelling bij de sponsoren van onze vereniging. De pas wordt beschikbaar gesteld aan
leden die in 2012 lid waren of die zich na dit jaar aanmelden.

Opleidingen
We willen in het komende jaar vanuit de EFFA Nederland een werpopleiding gaan opzetten voor de werpers die
net de beginselen onder de knie hebben en die zich richting werpcertificaat verder willen bekwamen in hun
werptechniek. Geen gerichte voorbereiding op het werpcertificaat, maar wel de vaardigheden vanuit een
beginnerscursus verder uitwerken.
De bedoeling is om in diverse delen van het land rond dezelfde tijd een werpdag te organiseren o.l.v. EFFA basic
en master instructeurs met een uniforme inhoud en prijs. Het maakt dus voor de deelnemers niet uit waar en
bij wie ze deze dag volgen. Op dit mogen zijn de voorbereidingen in volle gang en willen we natuurlijk graag
weten wie in welk deel van het land een bijdrage wil leveren voor een dergelijke dag. Ook dit kenbaar maken
aan het secretariaat. Als we in een dergelijke opzet slagen is het wellicht in de toekomst mogelijk ook andere
opleidingen te gaan verzorgen.
Examens
In 2013 willen we de werpers die de ambitie hebben EFFA
instructeur te worden wederom de gelegenheid geven een examen
in Nederland te doen. Noteer vast de eerste weekend van juni in
jullie agenda. Voorlopig wordt deze datum daarvoor gereserveerd.
Tijd en locatie worden nader bekend gemaakt. Voor begeleiding
naar dit examen kunnen jullie je wenden tot een van de EFFA
instructeurs bij jullie in de buurt. Opgave tzt via de site met
afschrift aan secretariaat EFFA NL

Tot zover:
We hopen velen van jullie te zien op 9 december.
Bas en Ferdy namens EFFA afd. Nederland
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Visma:
Naam:

Is bereid om op de visma te helpen en wel op:

O

vrijdag 1 maart

O voorkeur werpen

O voorkeur binden

O geen voorkeur

O

zaterdag 2 maart

O voorkeur werpen

O voorkeur binden

O geen voorkeur

O

zondag 3 maart

O voorkeur werpen

O voorkeur binden

O geen voorkeur

We laten jullie z.s.m. weten of we gebruik maken van je aanbod.

Meeting 9 december.
Naam:

O

Ik kom naar de meeting op 9 december op de Ronde Bleek

O

Ik zal niet aanwezig bij op de meeting op de Ronde Bleek.

Opmerkingen/vragen/suggesties.

