
 

 

 

 

 

 

Geachte Leden,  

Naar aanleiding van de lezing " Wetten en Regelgeving in de Hondenfokkerij" van zondag  
9 augustus 2020 is besloten om een extra bijeenkomst te plannen om met elkaar van 
gedachten te wisselen over het te voeren beleid van de SBTCN op dit gebied.  

Tijdens deze bijeenkomst zal het bestuur aangeven wat er tot nu toe op dit gebied 
ondernomen is en gaat worden. Maar ook willen wij de leden de kans geven hun zorgen te 
uiten zodat we die in kaart kunnen brengen en daarop eventueel actie kunnen ondernemen.  

Het bestuur is van mening dat we SAMEN het beleid moeten maken, leden en bestuur en we 
rekenen daarom om een open en constructieve dialoog. De datum voor deze bijeenkomst is 
gepland op donderdag 27 augustus vanaf 19.30 uur. Locatie: Tielse Kleindiervereniging. 
Bulkweg 1, 4005 LB te Tiel. Vragen en/of opmerkingen kunnen van te voren ingediend 
worden, u kunt deze mailen naar kynologie@sbtcn.nl maar om een dialoog te stimuleren is er 
geen vaste agenda. Aanwezigheid van betrokken leden wordt zeer gewaardeerd. Vanwege 
de Corona maatregelen moeten deelnemers aan deze bijeenkomst aangemeld zijn. U kunt 
uw aanmelding (naam en telefoonnummer) voor woensdag 26 augustus mailen naar 
evenementen@sbtcn.nl.  

 

Beeldje 45-jarig bestaan 

In verband met het 45 jarig bestaan van de SBTCN, heeft de club een beeldje laten maken in 
gelimiteerde oplage namelijk 45 stuks. Ze zijn te bestellen in 4 kleuren, zwart, rood, wit en 

grijs/pied zoals op de foto. 
 
De levering van de beelden zal geschieden in het weekend 
van 3 & 4 oktober tijdens de Kampioenschaps Clubmatch & 
Jonge Honden- en Veteranen dag. Verzenden kan ook, dit 
zal plaatsvinden in de week na dit weekend. 
 
De beeldjes worden op bestelling op kleur gemaakt, en 
moeten daarom ook vooraf betaald worden. Dit kan door 

middel van overmaken via het rekeningnummer wat u vindt bij het bevestigen van uw 
bestelling, of via Paypal, gelieve te kiezen voor overmaken i.v.m. de hoge kosten die PayPal 
aan ons berekend. Ook kan er een betaalverzoek verzonden worden, zet dan in het 
opmerkingen veld bij uw bestelling “Betaalverzoek”. 
 
Let op, er zijn slechts 45 beeldjes beschikbaar! OP = OP 
 
Voor meer informatie en het bestellen verwijzen wij u naar onze website: www.sbtcn.nl 
 
 

Nieuwsbrief augustus 2020 



Dubbel Show Weekend KCM & JHVD 
Kampioenschaps Clubmatch 3 oktober  
Jonde Honden- en Veteranendag 4 oktober 
Locatie: Vakantiepark Prinsenmeer te Asten 
 
KCM 
Wij moeten een maximaal aantal van 120 honden hanteren voor 
de KCM van dit jaar. Wanneer er 70 honden van 1 geslacht zich 
hebben ingeschreven wordt de inschrijving gesloten van dat 
geslacht. Let op: VOL = VOL 
Sluitingsdatum: 16 september 2020 
 
Titel “Clubwinnaar 2020” 
 
Keurmeester Reuen (Dubbel CAC / Res. CAC / JCAC) 
Liz Stanway (Waystaffs) 
 
Keurmeester Teven (CAC / Res. CAC / JCAC) 
Leanne Marshallsay (Fergustaffs) 
 
Inschrijfgeld: € 35,00 
 
Er zullen op de KCM dit jaar geen baby- en puppyklasse zijn, deze kunnen worden 
ingeschreven op zondag 4 oktober tijdens onze JHVD. 
 

 
JHVD 
Voor deze dag hanteren wij een maximaal aantal inschrijvingen 
van 120 honden. 
Sluitingsdatum: 16 september 2020 

Keurmeester Reuen 
Mevrouw Leanne Marshallsay van de kennel Fergustaffs 

Keurmeester Teven 
Mevrouw Liz Stanway van de kennel Waystaffs 

Inschrijfgeld: € 25,00 en voor de veteranen € 5,00 

 

 

Inschrijven voor de KCM en JHVD kan via onze website: www.sbtcn.nl 

Wij zullen de show organiseren volgende RIVM richtlijnen en wij verzoeken u dan ook 
vriendelijk zich aan deze richtlijnen te houden. 
 
Vanwege de richtlijnen en de beperkte ruimte is het onmogelijk om alle bezoekers toe te 
staan dit weekend. Maar wij als bestuur willen u de mogelijkheid bieden om bij inschrijving 1 
extra toegangskaart kosteloos te bestellen, deze zal op naam geregistreerd worden. 
Wanneer het in het kader van het bron- en contactonderzoek van de overheid nodig is om 
contactgegevens te delen, dan dienen wij deze gegevens beschikbaar te stellen. 

Mocht het omtrent de ontwikkelingen van het Covid19 virus niet mogelijk zijn het evenement 
plaats te laten vinden zullen wij u het volledige inschrijfbedrag terugstorten. 



Sponsors 
Ook dit jaar willen wij u de mogelijkheid bieden om een klasse of speciale klasse te 
sponsoren op onze Kampioenschaps Clubmatch op 3 oktober 2020. Indien u geïnteresseerd 
bent om een sponsoring te doen, verzoeken wij u om een e-mail te sturen naar 
evenementen@sbtcn.nl.  
 
Wij zullen uw naam/kennelnaam vermelden in onze catalogus, op Facebook, onze website 
en clubblad december 2020. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Wij vertrouwen erop u als bestuur zijnde voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog 
vragen en/of opmerkingen hebben dan vragen wij u deze via de e-mail te sturen naar 
secretaris@sbtcn.nl. 
 

Met vriendelijke groet,  
Bestuur SBTCN  

 

 


