View this email in your

Nieuwsbrief januari 2016

browser

Onderwerpen:


Nieuwjaarsgroet



Benedu 2016



Planning 2016

Nieuwjaarsgroet 2016:
De jaarwisseling is inmiddels achter de rug. We kijken terug op 2015 en
maken plannen voor 2016. Zo ook met onze hobby. Zijn we tevreden met
wat onze vogels laten horen of willen we toch wat anders. Misschien wat
langzamer, wat complexer, enz. We zijn inmiddels ook bezig met het
samenstellen van onze nieuwe kweekkoppels voor dit jaar.
Ook dit jaar hopen wij u weer terug te zien op onze bijeenkomsten. Verderop
in deze nieuwsbrief vind u de data van de bijeenkomsten voor dit jaar. Het
belooft een mooi jaar te worden met eerst de Benedu dit voor de deur staat.
Namens het bestuur van de Spanish Timbrado Society wens ik u, uw familie
en uw vogels veel gezondheid en een voorspoedig 2016 toe.
~Keep them singing~

Benedu 2016:
Nog minder dan een week te gaan tot deze fantastische wedstrijd begint. Er
hebben zich ruim 30 deelnemers aangemeld met bijna 270 timbrado, dus het
belooft een schitterende wedstrijd te worden. De deelnemers hebben
inmiddels hun inbrengformulier ontvangen. Lees deze goed door want er
staat veel belangrijke informatie in.

Ik wil u via deze nieuwsbrief nogmaals vragen om te komen te helpen tijdens
deze wedstrijd. Zonder uw hulp is het lastig om een goede wedstrijd neer te
zetten. We kunnen uw hulp goed gebruiken tijdens het opbouwen op
donderdagavond. Maar ook op vrijdag en zaterdag moeten er een aantal
zaken geregeld worden. Schroom dus niet, u kunt altijd wel ergens mee
helpen.
Ook wil ik de Nederlandse deelnemers nogmaals vragen om uw vogels op
donderdagavond in te brengen. Zo kunnen we vrijdag op tijd beginnen met
de keuring en loopt de wedstrijd niet uit.

Planning 2016:
Hierbij een overzicht van de data van onze bijeenkomsten in 2016. Noteer ze
alvast in uw agenda zodat u geen dubbele afspraken plant. Alle
bijeenkomsten zullen plaatsvinden van 10.00 uur tot 15.00 uur zodat u niet
voor een paar uurtjes naar Utrecht hoeft te komen.
De onderwerpen staan dit jaar nog niet helemaal vast omdat we proberen
om op een aantal bijeenkomsten een gastspreker te laten komen. In
november deden we dit ook en dat was een groot succes.
Daarnaast ziet u ook dat we in september iets van een introdag willen
plannen. Misschien een dagje uit met elkaar? Denk er alvast over na. We
komen hier op de jaarvergadering op terug.

13 februari

Jaarvergadering met de uitreiking van de LIGA-beker

9 april

Gastspreker?

11 juni

Jaarlijkse afsluiting

september

introdag?

12 november

Onderwerp nog niet bekend

17 december

STS wedstrijd

