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FVV - Nieuws
Federatie Vlaamse Vliegvissers vzw

Vliegbinders

Meer dan dertig
vliegbinders komen
hun kunnen en
creativiteit
tentoonstellen.

Fly Happening 2022
Net zoals bij de vorige edities doen we een oproep naar al onze leden toe, om
van deze editie samen één groot feest te maken. We kunnen dit jammer
genoeg niet alleen, we hebben helpende handen nodig, links- of
rechtshandige, het maakt allemaal niet uit. We stellen alle hulp op prijs.
Wanneer? Van vrijdag tot en met zondagavond hebben we vrijwilligers nodig.
Op vrijdag starten we met de opbouw van de zaal en de indoor casting baan,
op zaterdag en zondag moeten er allerhande taken verricht worden van “een
pintje” tappen tot hamburgers bakken, enz…Voor wat hoort wat: als
vrijwilliger krijg je heel wat voordelen, net zoals je club verdien je ook een
duit in eigen zakje, 3 vliegen in één klap.
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GRATIS TOEGANG

CLUB

INDIVIDUEEL

Voor wie komt helpen.

Als vereniging krijg je
een nancieel
voordeel.

Net als je club ontvangt
jij ook een nancieel
voordeel.
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Standhouders

Geen nood, u vindt
wat u zoekt. Dank zij
de professionaliteit
van onze
standhouders.

Casting.

Dé specialisten op
het gebied van het
casten zijn natuurlijk
ook van de partij, en
geven graag een
demonstratie.

Hoe?
Wie de handen uit de mouwen wil
steken, kan zich dag en nacht
aanmelden bij Rudy Ost, de event
manager van de Federatie, en wel via
volgend email adres:
yhappening@vliegvissen.be

HOT NEWS - HET FVV EILAND - HEET VAN DE NAALD.
Nieuw dit jaar op de Fly Happening 2022.
Een FVV eiland? Een aanspreekpunt voor de beginnende of meer ervaren vliegvisser, een
baken van informatie op de Fly Happening 2022.
Als federatie willen we, alle aangesloten verenigingen, deze toch wel unieke mogelijkheid
aanbieden om hun club te promoten, in de picture te plaatsen, door middel van een gratis
aangeboden standplaats op de Fly Happening en beter nog, u bepaalt zelf de grote, in overleg
weliswaar met de event manager. Als vereniging kan u ter plaatse uw leden verwelkomen, een
kleinnood schenken, een info stand opbouwen, het eventuele clubwater voorstellen,
georganiseerde reizen presenteren, bindavonden promoten, digitale media vertonen,
demonstraties vliegbinden, te veel om op te noemen. Als federatie kunnen we jullie allen maar
aanraden deze unieke kans niet te laten liggen, ze wordt helemaal gratis aangeboden door de
Federatie Vlaamse Vliegvissers vzw,.
Indien u als aangesloten vereniging wil deelnemen, of voor meer speci ek informatie, neem
dan zeker contact op met Rudy Ost yhappening@vliegvissen.be of via de voorzitter
gert@vliegvissen.be.
We gaan, ontegensprekelijk, er alles aan doen om uw wensen te vervullen
Tot straks op de Fly Happening.
Federatie Vlaamse Vliegvissers vzw
Maatschappelijke zetel: Achter de Hoven 21B - 2222 Heist op de Berg
www.vliegvissen.be
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