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Beste leden,
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•

In deze nieuwsbrief jullie aandacht voor
het volgende:

Agenda
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Ledenvergadering
Website
Verkiezingen
Contributie
Visma 2015

Agenda:
11 en 12 april 2015
27-28-29 april 2015
juni 2015
november 2015

EFFA Meeting Oostvoorne
EFFA Annual Mittersill
Examengelegenheid
Ledenvergadering

Meeting Oostvoorne 2015
Half april willen wij voor alle EFFA leden een meeting organiseren in Oostvoorne. Het
accent van deze meeting ligt op vissen en ervaren. Naast de gelegenheid om te
vissen op het Oostvoornse Meer (met of zonder begeleiding van locale
ervaringsdeskundigen) is er de mogelijkheid aan een aantal workshops deel te
nemen. Op dit moment werken we aan de voorbereidingen en hopen begin januari
nadere details over het programma en inschrijfmogelijkheden te geven. Ook onze
collega's uit het buitenland zijn welkom.

Verkiezingen
Onze land is met 2 afgevaardigden vertegenwoordigd in de The Delegates

Assembly. Eind 2014 loopt de termijn van Richard Verbeek en Ferdy
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Geerdink af. Zij zijn opnieuw verkiesbaar. Hier even in het kort de procedure
voor de verkiezingen.
Mochten er leden zijn die zich ook verkiesbaar willen stellen dan kunnen die
dit tot half januari kenbaar maken door de aanmelding op onze (nieuwe)
website in te vullen. Indien zich meer dan 2 kandidaten melden zullen we een
verkiezing uitschrijven. Half januari zal er dan digitaal gestemd kunnen
worden. (Doodle) De twee kandidaten met de meeste stemmen zullen ons
land dan in de komende jaren vertegenwoordigen.
Door en uit alle gekozen landsvertegenwoordigers wordt half februari een
nieuwe Managing Board gekozen. Wat nu al zeker is, is dat onze huidige
voorzitter Gunther Feuerstein niet herkiesbaar is.
VNV certificering examinatorenpoule
Met de VNV is afgesproken dat de examens voor het werpcertificaat worden
afgenomen door gecertificeerde EFFA instructeurs. Uit het verleden is
gebleken dat de beoordeling van de kwaliteit en uitvoering van de worpen bij
de diverse examinatoren tot verschillen kan leiden. Om dit in de toekomst te
voorkomen wordt er gewerkt aan een document om tot een eenduidige
beoordeling te komen. Dit document staat op punt van afronden en zal dan
eerst ter beoordeling naar de VNV worden gestuurd. De instructeurs die zich
hebben opgegeven voor de poule ontvangen t.z.t. een uitnodiging om dit met
elkaar te bespreken.
Examens 2015
Ook in 2015 willen we in Nederland belangstellenden de gelegenheid geven
hun EFFA examen te doen. Op dit moment kunnen we nog geen exacte datum
en locatie noemen, maar de maand juni lijkt de meest voor de hand liggende.
We zoeken een centrale plaats in Nederland. Onze vorige locatie De Eemhof
is zoals jullie wellicht weten niet meer beschikbaar. Indien je suggesties hebt
voor een goede locatie willen we dat graag horen. Uiteraard willen we zo
spoedig mogelijk weten of er mogelijke kandidaten zijn. Graag een mailtje naar
Ferdy. Als er behoefte is aan hulp bij de voorbereiding dan willen we graag
helpen, maar laat het ons dan wel even weten. Een goede voorbereiding is
ook hier het halve werk.

Ledenvergadering
In november 2015 willen we onze ledenvergadering houden waarna we de
snoek te lijf willen gaan. Later meer.
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Website
De website van de EFFA krijgt een nieuw jasje. Hoewel alles nog niet in detail
is geregeld, is de site vanaf 6 december te bewonderen. Een nieuwe Lay Out
met een menu structuur die een stuk overzichtelijker is. Input is van harte
welkom. Denk aan artikelen, filmpjes, tips en ervaringen.
Onze nieuwsbrieven zijn op de nieuwe site te vinden onder:
EFFA/Structure/National EFFA counsils/EFFA Netherlands

Webmaster is Kari Brunner. webmaster@effa.info
Contributie.
Het einde van het jaar nadert. Daarmee rollen ook de verzoeken voor het betalen
van de contributie voor het komende jaar in de bus. Hierbij nogmaals de mededeling
dat de contributie moet worden overgemaakt naar de Zwitserse rekening en niet naar
de rekening van de EFFA NL.
Meer info over de betaling via deze link.
http://www.effa.info/membership-payment.html
Visma 2015
Op 6 7 en 8 maart vindt in de Ahoy weer de visma plaats. Dit jaar zullen wij ook weer
een bijdrage leveren. Liefhebbers die een van deze dagen bereid zijn te helpen
kunnen zich melden bij Bas.
Tot zover onze nieuwsbrief en alvast fijne decemberdagen.
Namens het EFFA NL bestuur
Ferdy Geerdink secretaris.
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