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Geachte leden,
Terugblik.
Het jaar is bijna ten einde. Een jaar waarin we als EFFA op een aantal evenementen onze
gezicht weer hebben laten zien. Een van de hoogtepunten was onze eigen Internatonale
Meetng op 17 november in Noord Holland. We hebben tal van positeve reactes ontvangen
van zo wel onze Nederlandse als buitenlandse deelnemers. Het was naast een dag waarin
men kon werken aan zijn eigen vaardigheden ook een van kennismaking met het bestuur.
Een face to face werkt immer altjd drempelverlagend. Door dit evenement hebben we ook
een aantal nieuwe leden kunnen begroeten.
Voor een uitgebreider verslag van het afgelopen jaar verwijs ik naar het bijgevoegd
secretarieel verslag van 2018

Nieuwe leden
Op dit moment telt de EFFA 300 leden waarvan 30 in Nederland.
Dit jaar hebben zich aangemeld als lid:
Theo Mientjes
Rob Hofman
Gijs van Bellekom
Richard Zijdeman
Robert van der Let
Otto Rinia
Theo vd Poll
Hans Loenen
Erik Post
Houd je gegevens up to date
Indien je geen mail van ons ontvangt, check dan even je gegevens bij Personal Data op onze
website. Het hier vermelde e-mailadres is maatgevend voor ons. Ben je het vergeten te
wijzigen, kan het zijn dat je niets van ons hoort. Ook kun je zien of je in het komende jaar
weer je contribute moet voldoen. Je krijgt daarover ook een mail als je juiste gegevens bij
ons bekend zijn.
Bij twijfel of onduidelijkheden graag contact opnemen met Ferdy.

Ledenvergadering 2 februari
Op zaterdag 2 februari is onze algemene ledenvergadering op de Berenkuil te Putten.
Aanvankelijke was hij een week eerder gepland maar i.v.m. de beurs in België hebben we
hem een weekje van achteren geschoven. Agenda en notulen zijn in de bijlagen
opgenomen.
Voor meer info over deze beurs
https://beet.nl/internatonale-vliegvisbeurs-belgie/
http://www.apmc.be/
Na jarenlang de kar te hebben getrokken heef Bas besloten het wat rustger aan te doen en
het voorzitterschap neer te leggen. Dit houdt in dat we in het bestuur een vacature hebben.
Hierbij roep ik belangstellenden op zich te melden als ze met ons mee willen denken over
het verder vormgeven van de EFFA actviteiten in Nederland.
Toekomstplannen
Naast de jaarlijkse actviteiten willen we ons het komende jaar richten op het versterken van
de onderlinge band met onze leden. Dit kunnen we doen door een aantal keer een regionale
bijeenkomst te organiseren, waarbij het vissen, ontmoeten en uitwisseling centraal komen
te staan. Ook de kwaliteitsbewaking en verbetering van het niveau van onze huidige en
toekomstge instructeurs krijgt een plaats. We hopen in het nieuwe jaar te kunnen rekenen
op ieders medewerking en inzet.
Een goede jaarwisseling en een

Met vriendelijke groeten:
Ferdy Geerdink Secretaris

