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Beste leden,
In deze nieuwsbrief jullie aandacht voor het volgende .
Agenda:
22
6 en 7

juni:
Examen op de Eemhof.
september: Outdoor Fair Maurik

Examens 2014
Voor belangstellenden die examen willen doen.........
22 juni is de examendatum definitief vastgesteld op de Eemhof. Graag 9.30 uur
aanwezig, zodat we om 10.00 uur kunnen beginnen.
De examinatoren zullen zijn. Bas de Bruin, Richard Verbeek, Sepp Fuchs en Hans
Weilenmann. Betaling en opgave via de Site van de EFFA en een berichtje naar
ferdy-aalden@wxs.nl.
Er hebben zich tot nu toe 3 kandidaten gemeld. Indien je nog van plan bent dit jaar
op te gaan verzoeken we je via de site aan te melden en het examengeld te voldoen
op onze internationale rekening.
Voor enkel een bezoek aan dit evenement wordt door de eigenaar 1.50 euro entree
gevraagd.
Voordelen van het EFFA-lidmaatschap.
Als lid van de EFFA kun je met korting vliegvisspullen kopen. Dit geldt ook voor
vliegvisreizen en cursussen. Hoe werkt dit?
Via de website http://www.effa.info/startseite.html ga je naar de interne site. Hier kun
je als lid inloggen. Je hebt daarvoor een een wachtwoord gekregen. Ben je je
wachtwoord kwijt, dan kun je via Ferdy een nieuwe aanvragen. Het kan enige tijd
duren voordat het account vrijgegeven wordt. Is dit gebeurd, dan zie je in het menu
van de site het onderdeel “offers” staan. Hieronder zie je de voordelen m.b.t. spullen
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en cursussen. Je ziet dan dat je via de mail gevraagd wordt om contact op te nemen
met de leverancier. De leverancier kan dan controleren of je wel lid van de EFFA
bent.
Het onderdeel “Forum” biedt je de mogelijkheid om vragen te stellen via de site. Het
kunnen vragen zijn over een nieuw water waar je naar toe gaat. Ben je in
voorbereiding op één van de EFFA-examens dan kun je hier ook je vragen plaatsen.
Ook kun je gebruik maken van de lijst van masters en basic-instructeurs. Om een
voorbeeld te geven, zo heb ik zelf informatie gekregen over het vliegvissen op
zeeforel voor de Zweedse kust. Je krijgt een beschrijving van stekken en vliegen van
lokale EFFA leden. Erg handig.
Het is de bedoeling om de voordelen voor EFFA-leden steeds meer uit te breiden.
Heb jij als lid contacten met leveranciers die kortingen willen geven of sponsor van
de EFFA willen worden. Laat dit dan weten via info@effa.info of geeft dit door aan
het EFFA-NL bestuur. Ook als je korting wil geven op je werplessen of op je
activiteiten als gids geeft dit dan door. Je logo komt op de site met een verwijzing
naar je website.
Wim Strik
Eigen bijdrage
In de laatste ledenvergadering is gesproken over een al of niet eigen bijdrage van
leden. We hebben hier over in het bestuur gesproken en denken dat we niet zonder
een eigen bijdrage activiteiten kunnen organiseren. Reis- en verblijfkosten van
instructeurs zijn het minimale dat vergoed moet worden. We waren het over eens dat
EFFA leden aan evenementen met korting moeten kunnen deelnemen.
Outdoor Fair
Zaterdag 6 en Zondag 7
sep is de Outdoor Fair te
Maurik. Werpinstructeurs
(VNV FFF en EFFA )
worden uitgenodigd om zich
te melden als ze onder de
voorwaarden van de VNV
een bijdrage willen leveren
op de werpbaan. Ferdy is
door Gerard Berkhout
gevraagd de coördinatie
hiervan op zich te nemen.
Dus graag een bericht naar
Ferdy onder vermelding van
welke dag je beschikbaar
wilt zijn.
http://hs-outdoorfair.nl/
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We wensen jullie een fijne vakantie en misschien tot ziens op de Eemhof of op de
Outdoor Fair
Tot zover onze nieuwsbrief

Namens het EFFA NL bestuur
Ferdy Geerdink secretaris.
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