4de Kwartaal 2016

BESTUUR MEDEDELINGEN
Het is ons opgevallen dat veel van onze leden helaas niet bij Cats and Tulips of een andere
TICA Club showen. Na een aantal van deze leden hierover gesproken te hebben, is ons
duidelijk geworden dat veel mensen het "eng" en te ingewikkeld vinden om TICA te showen.
Wij vinden dit erg jammer en we willen graag dat onze leden ervaren hoe leuk het is om TICA
te showen en daarbij zelf ondervinden dat het eigenlijk helemaal niet zo ingewikkeld is
allemaal.
Het volgende hebben we bedacht, om hopelijk leden zover te krijgen dat ze het eens gaan
proberen.
We bieden vanaf nu onze nieuwe leden aan om eenmaal 1 kat voor 1 dag gratis in te
schijven voor één van onze shows. De kosten voor de catalogus en het regional fonds blijven,
dus komt een inschrijving voor 1 kat voor 1 dag slechts op €6,50. Natuurlijk vergeten we
onze huidige leden niet en dus mag iedereen eenmalig één kat gratis inschrijven voor 1 dag.
Bij inschrijven wel graag het Cats and Tulips lidmaatschapnummer vermelden!!!
Daarnaast willen we ook proberen of we liefhebbers enthousiast kunnen krijgen om eens te
showen. We fokken allemaal weleens een kat waarvan we het jammer vinden dat deze niet
geshowd zal worden.
Kittenkopers willen we dus ook de mogelijkheid geven om kennis te maken met TICA.
Kittens die geboren zullen worden in 2017 (we moeten ergens beginnen) mogen dus ook
eenmalig een dag gratis ingeschreven worden voor 1 van onze shows, o.v.v. hun volledige
Cats and Tulips stamboomnummer.
Voorwaarden hiervoor zijn:
 kitten/kat moet overgeschreven zijn op naam van de nieuwe eigenaar.
 kitten/kat moet als liefhebber verkocht zijn en niet fokdier.
 kitten/kat moet dus geboren zijn vanaf 2017
Nog even voor alle duidelijkheid:
- om een kat in te schrijven hoeft een kat niet TICA geregistreerd te zijn tenzij de kat in
New Traits geshowd wordt.
- registratie van een kat indien nodig kan via de vereniging geregeld worden
Bij vragen en/of onduidelijkheden ben ik bereikbaar op john@catsandtulips.nl
vriendelijke groet,
jullie entry clerk
John Monster
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Cadeau bon
Alstublieft een van de Cats and Tulips om eenmalig een dag gratis te showen op
een van onze Cats and Tulips shows.
Voorwaarden:
 De kosten voor de catalogus en het regional fonds blijven, dus komt een inschrijving voor 1 kat voor 1
dag slechts op €6,50.
 Bij inschrijven wel graag het Cats and Tulips lidmaatschapnummer vermelden!!!
 Kittens van kittenkopers o.v.v. hun volledige Cats and Tulips stamboomnummer. Voorwaarden
hiervoor zijn: * kitten/kat moet overgeschreven zijn op naam van de nieuwe eigenaar. * kitten/kat
moet als liefhebber verkocht zijn en niet fokdier. * kitten/kat moet dus geboren zijn vanaf 2017
 om een kat in te schrijven hoeft een kat niet TICA geregistreerd te zijn tenzij de kat in New Traits
geshowd wordt. - registratie van een kat indien nodig kan via de vereniging geregeld worden
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NIEUWE LEDEN
Het bestuur heet de volgende nieuwe leden hartelijk welkom bij Cats and Tulips:

Nasya Christina

Spring glory

Inge de Wit

Childofmaine

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

07-jan-17

08-jan017

Londoncats

Leatherhead, Surrey

United Kingdom

14-jan-17

15-jan-17

Catimini Club

Paris

France

04-feb-17

05-feb-17

NaturallyTICA

United Kingdom

11-feb-17

12-feb-17

Cats for Life

South Yorkshire ,
Doncaster
Toulouse

25-feb-17

26-feb-17

TICACats

Holzminden

Germany

Fantastica All Breed
Cat Club
MeowTICA/
Fantastica All Breed
Cat Club
Euro-Cat Club

Yate, South
Gloucestershire
Dublin

United Kingdom

Saint-Raphaël

France

Southern
Sophisticats
Lord Cats

Solihull

United Kingdom

Orel

Russia

03-mar-17 05-mar-17
11-mar-17 12-mar-17

18-mar-17 19-mar-17

France

Ireland

01-apr-17

02-apr-17

01-apr-17

02-apr-17

08-apr17

09-apr17

Cats and Tulips

Hellevoetsluis

The
Netherlands

22-apr-17

23-apr-17

RagtimeTICA

United Kingdom

03-jun-17

04-jun-17

VanTICA

Peterborough,
Cambridgeshire
Ware, Hertfordshire

24-jun-17

25-jun-17

ThamesTICA

Swanley,Kent

United Kingdom

24-jun-17

25-jun-17

Lord Cats

St. Petersburg

Russia

United Kingdom
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Wij wensen U namens het
bestuur een hele fijne kerst
en een gelukkig nieuwjaar
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