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BESTUURSMEDEDELINGEN

Deze maand zijn er een aantal dingen veranderd.
Zoals op de Slangendag reeds aangekondigd, za1 er
geen aparte Nieuwsbrief meer verstuurd worden. Dit
omdat de P.TlT.E-verzendtarieven fors zal verho-
gen , a1 s we ni et aan een aantal bel achel 'ij ke e'i sen
voldoen. [^le hebben geen achterstand meer met het
b1ad, dus vanaf heden de oude situatie: bestuurs-
mededelingen en advertenties weer gewoon achterin
Litteratura Serpentium. Jaap t^lin'ius blijft echter
de kontaktpersoon aan wie u "Vraag & Aanbod"-ad-
vertenties moet opgeven

In 1987 is Edith den Ouden, onze penningmeester,
periodiek aftredend. Daar zij in ïffih''tïïg-ïí
stelt zij zich helaas niet opnieuw verkiesbaar.
Inmiddels hebben we Erwin Emondt uit Den Haag be-
reid gevonden deze funktie volgend jaar van haar
over te nemen.
Daar Edith (met een aantal medewerkers) ook de
verzending van ons blad verzorgde, zoeken wjj ook
iemand die déze taak op zich wil nemen. Het js een
vereiste dat deze persoon n'iet al te ver van
Utrecht woont, daar ook de "he1pers" in die reg'io
wonen.

Ons redaktielid Ed Priist, die reeds vele jaren de
rubriek "Literatuur" verzorgt, moet zijn funktie
helaas neFl@fr-Tn verband met z'ijn studie. Per
1 januari L987 za1 hij opgevolgd worden door
Jan Cor Jacobs, Van Diemenstraat 6-bis, 3531 GH

Utrecht. Hij stelt het op prijs als de leden hem
interessante literatuur, uittreksels of boekbe-
sprekingen toezenden.

W'illen de leden die hun contributie voor 1987 nog
niet hebben betaald djt s.v.p.v66f3TÏeceÏ'6er
a.s. alsnog doen? De mensen, van wie op de ver-
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zenddatum van djt nummer nog niets ontvangen was,
treffen hierbjj een herinnerings-acceptgirokaart
aan.
Voor onze Belgische leden bestaat de moge'lijkheid
de contributie voor 1987, zijnde Bfrs. 500 over te
maken aan Hugo Claessen, Berchem, Kredietbank nr.
408.2020. 61 1-69.

0ngeveer een half jaar geleden is aan alle leden
een enquête formulier toegestuurd, tene'inde weer
een (bijgewerkt) supplement met door de leden ge-
houden en gekweekte slangen te kunnen uitgevenl

90 leden het eÀquête
formulier ingevu'ld en teruggestuurd. l^lij verzoeken
iedereen die ook op deze lijst vermeld wil worden
alsnog een lijstje te maken met slangen die hij of
zij momenteel houdt en tevens een lijst van de
slangen d'ie h'ij of zi j tot nog toe gekweekt heeft
(jaar, aantal jongen, generatie). Wilt u alle jn-
formatie en eventuele aanvullingen van mensen die
al een formulier hadden opgestuurd, toezenden aan
Anton van Woerkom, Njjenheim 9511, 3704 TV Ze'ist.

De slangen van Suriname.
n van deze serie, die de

g'ifslangen van Suriname behandelen, zult u pas in
1987 en 1988 in ons blad zien verschijnen. Deze
vertrag'ing komt doordat de heer Abuys een aantal
voor deze serie belangrijke dia's heeft uitge'leend
aan een paar Amerikanen, die bezig zijn met het
samenstellen van het boek 'Venomous snakes of
Latin America'. Wij hopen dat de heer Abuys zijn
dia's spoedig terugkrijgt.

Tot slot wil 'ik alle leden gezellige feestdagen
toewensen en veel geluk en een goede gezondhe'id in
1987.

Anton van Woerkom.
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