“There are two means of refuge from the misery of life;
music and cats.”
~ Albert Schweitzer

Bekijk de webversie

Nieuwsbrief 3/2018

herfst in aantocht?
Wat een zomer was dat..... Metereologisch is de herfst nu in gegaan, maar de temperaturen
laten ons ook deze week nog lekker nagenieten.
SAN heeft niet stil gezeten. De ALV van 26 juni, waar overigens echt alle leden bij welkom
waren, is inmiddels voorbij. We hopen dat de toekomst een groeiende opkomst bij de ALV zal
zijn, want wij willen SAN samen met de leden mooier en levendiger maken. Daarom in deze
nieuwsbrief ook een nieuwe datum voor de komende ALV.
Een wijziging in de directie is in aantocht. Hierover zult u in de Ticked, op de facebookpagina
van SAN vast snel meer lezen.

SAVE THE DATE
Algemene Leden Vergadering
Zondag 18 november 2018 12.30 uur
De Hilt te Eemnes
Ook benieuwd naar de plannen die er bij
SAN liggen?
Benieuwd naar de nieuwe bestuursleden?
Mee praten over SAN en wat we van
elkaar (mogen) verwachten?
en al Lid van SAN?
Kom gerust naar de ALV. Alle leden zijn
meer dan welkom.
Laat wel even weten dat je komt via SANsecretariaat@somaby.com

SAN abonnee/leden
nieuws!
SAN is druk bezig om de abonnee/ledenlijst up to date te maken.
(Mail)adressen blijken niet meer up to date
bij SAN.
Heeft u ook een nieuw (mail)adres? Geeft u
uw wijzigingen aub door aan het SAN
secretariaat via SANsecretariaat@somaby.com. Zo kunnen we u
op een juiste manier blijven bereiken.
Lidmaatschappen lopen vanaf 2018 van
januari t/m december. Wilt u uw
lidmaatschap opzeggen? (wat we ons
natuurlijk niet kunnen voorstellen), doe dat
dan in elk geval voor 1 december.
Alle leden die niet per januari het jaar
lidmaatschap zijn gestart, zullen naar
verhouding een rekening ontvangen voor de
rest van het jaar. Het opvolgende jaar volgt
dan een lidmaatschap over een
kalenderjaar.
Heeft u uw lidmaatschap voor dit jaar nog
niet betaald, dan kunt u binnenkort een
herinnering verwachten.

Over de hele wereld pronken SomAby's op
postzegels. En terecht toch?
Uw SomAby op een postzegel?
PostNL maakt het mogelijk!!!
klik hier! Kat in het bakkie

Breaking news
Fifé titel-aantekeningen op shows
Een aantal jaren geleden is door de FNK
besloten dat titel-aantekeningen behaald op
shows georganiseerd door Fiféverenigingen, niet langer door de
onafhankelijke verenigingen erkend zouden
worden.
De Nederlandse onafhankelijke
verenigingen willen hun leden nu meer
mogelijkheden bieden.
Daarom zullen certificaten/aantekeningen
behaald vanaf 1 augustus 2018 op Fiféshows, bij titelregistratie worden erkend.
Secretaris FNK
Esther Vijfvinkel

Katten kennis

Katten in het nieuws

Kennis vergroten op katten verzorging/ fok
gebied?
kijk eens op de site van de kattenacademie.
Nieuw in 2018 is bijvoorbeeld de
Kattenwelzijn Opleiding voor professionals,
die a.s. jaar voor het eerst gegeven gaat
worden door de Katten Academie. De
lesdagen worden veelal ontwikkeld door de
behoefte die door een ieder wordt
aangegeven.
Heb jij dus ideeën voor of behoefte aan
bepaalde webinars, laat je dan vooral horen
bij webinar@kattenkenniscentrum.nl.

In de herfst Ticked
o.a.:
ALV Datum 18 november 2018
Halloween verhaal
Geschiedenis zwarte kat
Niesziekte
Kitteninfo

Kat steelt zwembroeken

Kattenbuidel
Trui met buidelzak voor katten
bij kattenbox.com

Belangrijk!!!!
SAN is druk bezig het ledenbestand
up-todate te maken.
Bent u verhuisd, heeft u een (ander)
emailadres,
of zijn er andere wijzigingen in
uw gegevens, geef het door via
SAN-secretariaat@somaby.com.

Oproep!!!!
Kunst met een hoofdletter K(at)
De redactie van de ticked is op zoek naar
jouw katten kunst. Graag willen we van
onze lezers weten wat ze aan kattenkunst in
huis hebben zodat we dit kunnen plaatsen
in ons blad, met onderschrift van wat het is
en eventueel met de kunstenaar erbij.
U kunt uw kunst mailen naar SANredactie@somaby.com

Verhalen gezocht
We zijn altijd op zoek naar verhalen over
jouw SomAby's. Heb jij iets geweldigs
meegemaakt met je SomAby, heb je een
hoofdstukje, paragraaf of een verhaal voor
in de Ticked (zoals over hoe de naam van
je cattery is ontstaan), dan is je verhaal
meer dan welkom via de mail van de SAN
redactie.
Maak je geen zorgen over taal en spelling,
de redactie leest het na en redigeert waar
nodig. Schroom dus niet!

Foto's gezocht
Voor de Ticked zoeken we altijd mooie
of schattige SomAby foto's. Heb je er
een die wat jouw betreft in aanmerking
zou kunnen komen?
Mail deze naar de SAN redactie

Teruglezen?
Wilt u iets teruglezen
of bent u nou net
vergeten hoe die
leuke sorrelzilver uit
de lente ticked
heette???
U kunt het opzoeken
in het archief

Wij zoeken nog

steeds medewerkers!
Onderhoud SAN website
Wij zoeken iemand die het leuk vindt om alle mutaties op de SAN site te verwerken.
Interesse of meer info: Bel naar 06 215 388 50 of mail naar SAN-voorzitter@somaby.com
of SAN-secretariaat@somaby.com

Showuitslagen verwerken
U zorgt er voor dat de showuitslagen van de Somali's en Abessijnen, die voor SAN worden
verzameld, correct en snel verwerkt worden voor plaatsing op de SAN site.
Interesse of meer info: mail naar SAN-secretariaat@somaby.com

Advertentiemanager
SAN zoekt voor haar blad Ticked een advertentiemanager…kunt u verkopen en heeft u een
leuke babbel, neem dan even contact op met Jacqueline Zeijlemaker via SAN-advertentie@somaby.com

SAN facebook

SAN website

Deze e-mail is verstuurd aan paul@doelbewust-ict.nl. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt
ontvangen, kunt u zich hier afmelden. • Voor een goede ontvangst voegt u SANnieuwsbrief@somaby.com toe aan uw adresboek.

