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BESTUUR MEDEDELINGEN
De zomer is weer aangebroken en daarmee ook het einde van het showseizoen 2016. Binnen onze vereniging
zijn er aan diverse leden ook weer awards of excellent uitgedeeld. Wij willen alle winnaars bij deze dan ook
graag feliciteren met hun behaalde prestaties.
In deze nieuwsbrief ook weer een terugblik naar onze aprilshow. De show hebben wij weer als zeer positief
ervaren, al liet het eten op de zaterdagavond wel iets te wensen over. De Schildkamp heeft netjes een
compensatie beschikbaar gesteld voor de deelnemers aan het banket. Deze sporthal zal nu tijdelijk niet
beschikbaar zijn wegens een grote verbouwing. Na deze verbouwing zullen wij weer eens een kijkje gaan
nemen of het voor ons in de toekomst weer mogelijk is daar shows te organiseren. De volgende show zal plaats
vinden in sporthal de Fazant te Hellevoetsluis tijdens het laatste weekend van Oktober. Hoe kan het dan ook
anders dan dat het thema van deze show weer Halloween zal zijn. Natuurlijk verwachten wij weer deelnemers
uitgedost in Halloween stijl en zal er weer een prijs toegekend worden aan de mooiste outfit en mooist
versierde kooi.
Het nieuwe vereniging jaar is ook weer ingegaan. We hebben afscheid moeten nemen van een aantal leden,
maar er zijn er ook weer veel bijgekomen. Onze vereniging groeit nog steeds en ook financieel zijn we gezond.
Volgende jaar zal ons jubileum jaar zijn. Dan bestaat Cats and Tulips 20 jaar. We zijn nu al vast aan het
brainstormen hoe we daar invulling aan gaan geven. Leuke ideeën zijn altijd van harte welkom.
Ik zeg het nog maar eens; om de vereniging draaiende te houden zijn we geheel afhankelijk van vrijwilligers, die
naast hun werk, gezin en eigen cattery belangeloos hun vrije tijd investeren om shows te kunnen organiseren,
shows op en af te bouwen en gezellig in stijl aan te kleden, nieuwe leden wegwijs te maken binnen CaT en
TICA, stambomen en titelcertificaten af te geven en advies omtrent fokken en showen te geven. Ook niet te
vergeten ieder kwartaal weer een leuke nieuwsbrief te maken en de website/facebook pagina actueel te
houden. Laten we het hen dan ook zo makkelijk mogelijk maken. Dus graag op tijd het lidmaatschap geld
overmaken, formulieren duidelijk leesbaar invullen. Wanneer je een kopie meestuurt , controleer dan zelf eerst
even of alles wel goed leesbaar is, heb je een vraag bekijk dan eerst even onze website/facebookpagina of die
van TICA of je daar misschien het antwoord op kan vinden en wil je toch graag een van onze medewerkers
spreken kijk dan eerst even op de klok of het wel een redelijk tijdstip is om een telefoontje te plegen.
Natuurlijk willen we graag in iedere nieuwsbrief onze leden een kijkje in elkaars cattery geven, dus heb je nog
geen stukje over het wel en wee binnen je cattery ingestuurd???? Doen!!!
Dan rest ons nog om iedereen een fijne vakantie toe te wensen en hopelijk allemaal tot ziens op onze
Halloween show in Hellevoetsluis!

Reacties graag naar ; nieuws-brief@catsandtulips.nl
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NIEUWE LEDEN
Het bestuur heet de volgende nieuwe leden hartelijk welkom bij Cats and Tulips:
 Nancy van der Meer -

Dyckemys

 Milca Vega –

Mamicoons

 Rianna Vande Vusse –

Lauda

 Oldine Kuiperij –

Beautifulid

 Sayenna Baidjoe-

Afterglow

 Kitty van Ewijk –

Dynamicats

 Paul Schaap –

Lewa

 Juliet Watchman-

Aylinvan

 Kim van Dooren –

TheOneAndOnly

 Katja Jasica-

GoralGuru

 Chantal Zandgrond
 Annemarieke de Jong –

Ibizacats

 Bastian van Viersen-

Sphynxbandits

 Margo van de Werve
 Paul van den Hurk –

Beachbengals

 J.M. Langhorst-

Amulet

Eventuele bezwaren tegen deze kandidaat-leden kunnen binnen twee maanden worden
ingediend bij het bestuur.
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SHOWKALENDER
Date

Date2

Club

City

Country

20-aug-16

21-aug-16

ThamesTICA

Swanley, Kent

27-aug-16

28-aug-16

Be TICACats Club

Enghien

United
Kingdom
Belgium

10-sep-16

11-sep-16

Best By Cats

Minsk

Belarus

17-sep-16

18-sep-16

Catimini Club

Chartres

France

17-sep-16

18-sep-16

Planet TICA

Moscow

Russia

24-sep-16

25-sep-16

Oneforall Cat Club

Grantham

24-sep-16

25-sep-16

Klub Kota X-treme

Warszawa

United
Kingdom
Poland

30-sep-16

Cats For Life

Toulouse

France

01-oct-16

01-oct-16
02-oct-16
02-oct-16

Cool Cats

Prague

Czech Republic

08-oct-16

09-oct-16

TICA Cats

Radebeul

Germany

15-oct-16

16-oct-16

JetCat

Moscow

Russia

15-oct-16

16-oct-16

Felinology

London

21-oct-16

23-oct-16

Austrian Cats United

Stockerall

United
Kingdom
Austria

2930-oct- Cats and
oct-16 16
Tulips

Hellevoetsluis

Netherlands

29-oct-16

Orleans, Loiret

France

30-oct-16

Catimini Club
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TERUGBLIK

EEN GROOT DEEL VAN DE VRIJWILLIGERS, DIE DEZE SHOW MOGELIJK MAKEN.
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MONIQUE START DE DAG MET EEN
FANTASTISCH PAARDEN PAK AAN!
IEDEREEN KOMT AL HELEMAAL IN
WESTERN STIJL HIIIIHAA

DE HELE SPORTHAL IS HELEMAAL IN
STIJL AANGEKLEED.
DE KEURMEESTERS STAAN DIT
WEEKEND OP DE ‘WANTED LIST’

DE FOTOGRAAF STAAT HET HELE WEEKEND KLAAR OM MOOIE FOTO’S TE
MAKEN VAN DE KATTEN EN VAN DE BEZOEKERS.
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DE CLERCKS EN DE
KEURMEESTERS ZIJN ER KLAAR
VOOR!!

HELEMAAL VANUIT DE USA !!

NOG MEER WESTERN AANKLEDING.
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