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BESTUURSMEDEDELINGEN 

JAARVERSLAG 1991 

* * * 
In 1991 zette de groei van de vereniging zich voort en nam het ledenaantal toe tot ruim 660. 
Het grootste deel van de nieuwe leden komt uit het buitenland, vooral in Groot-Brittannië is 
een sterke toename te zien. 

Wij willen graag alle mensen bedanken die hun medewerking hebben verleend aan het 
functioneren van de vereniging, bijvoorbeeld door hun inzet bij de Slangendag maar ook alle 
medewerkers van ons tijdschrift Litteratura Serpentium. Zonder de belangeloze inzet van een 
groot aantal vrijwilligers zou de vereniging niet kunnen functioneren. 

Litteratura Serpentium verscheen in 1991 in een vernieuwde vorm die door veel mensen 
als positief ervaren werd. Het geplande supplement met gegevens over de slangen die door onze 
leden gehouden worden is niet verschenen. Er kwamen zo weinig reacties binnen op de oproep 
om informatie, dat het niet zinvol was hier een supplement van te maken. Als belangrijkste reden 
voor de tegenvallende respons gaven leden de onzekerheid over de nieuwe regelgeving in het 
kader van de gezondheids- en welzijnswet voor dieren. Veel leden waren ( ten onrechte) bang, 
dat het straks niet meer mogelijk is hun slangen legaal te houden. Over de zogenaamde 'positief
lijsten' deden allerlei verhalen de ronde, terwijl het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer 
en Visserij geen opheldering verschafte. Wij hebben als vereniging contact gezocht met het Ministe
rie, zowel zelfstandig als gezamenlijk met andere verenigingen, verenigd in de werkgroep reptielen, 
amfibieën en exotische zoogdieren van de Stichting Gezondheid en Welzijn Gezelschapsdieren. 
Dit heeft geresulteerd in een voorstel van onze kant voor een 'positief-lijst' voor slangen en in 
mondeling overleg op het Ministerie onder andere over deze nieuwe wetgeving. Op dit moment 
wordt deze wet op het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij verder verwerkt, 
waarna de relevante delen (bijvoorbeeld de 'positief-lijst slangen') nog eens aan de verenigingen 
voorgelegd worden voor advies. Zodra hier meer concrete informatie over beschikbaar is, zullen 
wij u hiervan op de hoogte stellen. 

Zoals hierboven al even genoemd werd werkt de Europese Slangen Vereniging samen 
met een aantal andere reptielen- en amfibieënverenigingen. Dit gebeurt in een tweetal organisaties: 
1: Wij nemen deel in de Stichting Welzijn Gezelschapsdieren ( de vroegere Stichting Gezondheid 

en Welzijn Gezelschapsdieren). Wij zijn actief in de werkgroep reptielen, amfibieën en 
exotische zoogdieren van de S.W.G. en als reptielen- en amfibieënverenigingen bezetten 
wij in de persoon van prof. dr. Zwart een bestuursplaats in deze stichting. De S.W.G. fungeert 
als schakel tussen de lietbebbersverenigingen en de 'buitenwereld,' bijvoorbeeld de overheid. 

2: Samen met Lacerta, Dendrobatidae Nederland en de Nederlandse Schildpadden Vereniging 
vormen wij de Federatie Reptielen- en Amfibieënverenigingen. Hierin proberen wij om 
als gezamenlijke verenigingen zoveel mogelijk samen te werken, informatie uit te wisselen 
en naar buiten toe één standpunt in te nemen om onze lietbebberij te bevorderen. 

Het bestuur zal zich ook dit jaar inzetten voor de belangen van uw hobby en wij hopen, dat 
dit voor u reden zal zijn om lid te blijven van de Europese Slangen Vereniging. 
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FINANCIEEL OVERZICHT 

Contributies 
Donaties 
Oude jaargangen 
Advertenties 
Verkoop diversen 
Rente 
Slangendag 

Financiële middelen 
Boekwaarde computerapp. 
Borgstelling P.T.T. 
Voorraad T-shirts/tasjes 
Tegoed advertenties 
Vooruitbetaalde drukkosten 

Contributies 
Oude jaargangen 
Advertenties 
Verkoop diversen 
Rente 
Slangendag 

* * * 
REKENING VAN BATEN EN LASTEN 

(1-1-1991 t/m 31-12-1991) 

f 20.653,34 
200,-

4.160,74 
905,-
446,45 
996,67 

1.524,36 

f 28.886,56 

Drukkosten Litt. Serp. 
Verzendkosten 
Redactiekosten 
Administratiekosten 
Kamer v. Koophandel 
Afschrijving computerapp. 
en printers 
Batig saldo 

BALANS PER 31-12-1991 

f 33.642,73 
750,-
175,-

1.670,60 
350,-

1.050,-

f 37.638,33 

Vooruitontvangen contributie 
Vooruitontvangen advertenties 
Nog te betalen Slangendag 
Nog te betalen drukkosten 
Nog te betalen verzendkosten 
Kapitaal 

BEGROTING 1992 

f 20.000,-
2.000,-

600,-
300,-

1.000,-
1.500,-

f 25.400,-

Drukkosten Litt. Serp. 
Verzendkosten 
Redactiekosten 
Administratiekosten 
Bijdrage S.W.G. 
Afschrijving computerapp. 
Onvoorziene uitgaven 

f 19.009,26 
4.258,38 

390,25 
740,13 
61,-

1.990,15 
2.437,J9 

f 28.886,56 

f 12.709,73 
300,-

1.780,-
2.530,-

543,66 
19.774,94 

f 37.638,33 

f 17.000,-
4.000,-

500,-
800,-
250,-

1.650,-
1.200,-

f 25.400,-


