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SLANGENRUILBEURS TE OPWIJK 
(BELGIE) 

Op zondag 19 september 1993 organiseert de Werkgroep Slangen van de Belgische Vereniging 
voor Terrariumkunde. TERRA v.z.w., een ruilbeurs voor slangen. Bedoeling is hiermee vooral 
het jaarlijks aanbod aan nakweekdieren aan te bieden of te ruilen onder terrariumliethebbers. 

Deze ruilbeurs vindt plaats in het Cultureel Centrum 'Hof ter hemelrijk', Kloosterstraat 
7, 1745 Opwijk en wel van 09.30 - 17.00 uur. 

Hoe kunt u Opwijk bereiken? 

Komende uit Antwerpen: El 7 volgen richting Gent en deze verlaten bij de afrit St.
Niklaas (14), richting Dendermond~ aanhouden (N41). In Dendermonde richting Brussel 
volgen (N47). U komt de gemeente Opwijk aan de N47 tegen. 

Komende uit Gent: El 7 volgen richting Antwerpen en deze verlaten bij de afrit Den
dermonde (12). Richting Dendermonde volgen, dan N47, richting Brussel nemen tot 
Opwijk. 

Komende uit Brussel: Ring Brussel verlaten aan afrit 10, richting Asse volgen (N9) en na 
Asse richting Dendermonde aanhouden (N 4 7) tot Opwijk. 

Voor het meebrengen van slangen gelden dezelfde regels die ook op de Slangendag gelden. 
Terrariumliethebbers zijn verplicht hun slangen aan te bieden in degelijke plastic doosjes of 
micro-terraria waarin de slangen duidelijk kunnen worden geobserveerd en waarop de weten
schappelijke en gevulgariseerde soortnaam vermeld staan. 

Gifslangen dienen te worden aangeboden in veilig gesloten verblijven en mogen hier niet 
worden uitgenomen. Ook dient de aanduiding GIFSLANG op het doosje vermeld te worden. 
Voor giflslangenliethebbers is een aparte ruimte gereserveerd. 

Slangenliefhebbers die slangen aanbieden die onder de Conventie van Washington vallen, 
dienen uiteraard over de nodige papieren te beschikken. Inlandse slangen: Coronella austriaca, 
Natrix en Vipera berus zijn wettelijk beschermd en mogen niet worden aangeboden. 

Reservering van een stand is wenselijk, doch niet verplicht. Reserveren kan tot 13 septem-
ber 1993. De personen die gereserveerd hebben dienen voor 09.00 uur aanwezig te zijn. 

Schriftelijke of telefonische inlichtingen worden gaarne verstrekt door: 
John Maelfait, Gasmeterlaan 238, 9000 Gent, tel. 091/24.00.89 
Robert Jooris, Gemoedsveld 3, 9230 Wetteren, tel. 091/69.42.28. 
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BESTUURSMEDEDELINGEN 

* * * 

JAARVERSLAG 1992 

In 1992, het twaalfde verenigingsjaar, is het ledenaantal van de vereniging ongeveer constant 
gebleven. 

Het afgelopen jaar is niet geheel zonder haperingen verlopen. Steeds weer andere oorzaken 
leidden tot vertraging in de publicatie van Litteratura Serpentium, terwijl ook andere activiteiten 
onder druk kwamen te staan. De achterliggende oorzaak is te vinden in de steeds verdere groei 
van de vereniging; Litteratura Serpentium werd wel groter en kwalitatief beter en de vereniging 
is ook meer aandacht gaan geven aan de behartiging van de belangen van slangenliefhebbers, 
maar het aantal mensen dat zich daar actief voor inzet is gelijk gebleven. Om deze knelpunten 
structureel te verhelpen is het afgelopen jaar de redactie van Litteratura Serpentium met een 
aantal medewerkers uitgebreid. Ook zijn ideeën ontwikkeld om in 1993 de organisatie van de 
vereniging verder te verbeteren. 

De Slangendag van 1992 werd weer druk bezocht door veel liefhebbers uit binnen- en bui
tenland. We kunnen zelfs zeggen, dat er té veel bezoekers kwamen. Het noodzaakt ons om 
voor 1993 een aantal wijzigingen door te voeren om te voorkomen, dat de Slangendag aan zijn 
eigen succes ten onder gaat. We handhaven wel de opzet van de Slangendag, waarbij voorlich
ting en informatie gegeven wordt naast de mogelijkheid om slangen en terrariumbenodigdhe
den te (ver)kopen of ruilen, waarbij de toegang voor leden gratis blijft. De lezingen waren weer 
van zeer goede kwaliteit, terwijl er een grote verscheidenheid aan slangen te bewonderen was. 

Alle medewerkers van de vereniging die ook dit jaar weer hun tijd en energie beschikbaar 
hebben gesteld zijn wij met zijn allen veel dank verschuldigd. Zonder hun vrijwillige inzet zou 
de vereniging niet kunnen voortbestaan. De redactiemedewerkers, de mensen van de verzend
groep, de medewerkers van de Slangendag en alle andere leden die op de een of andere ma
nier actief zijn geweest, vormen de ruggegraat van de vereniging en maken met zijn allen de 
vereniging tot wat zij is. Voor uw bijdrage, groot of klein, hartelijk dank! 

Ook in 1992 was de vereniging nog betrokken bij de totstandkoming van de zogenaamde 
'positief-lijsten' in het kader van de nieuwe Gezondheids- en Welzijnswet Dieren. Helaas duurt 
het erg lang voordat het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij hierover een be
sluit neemt, dus zelfs op dit moment ( eind april 1993) is er nog geen definitief voorstel van het 
ministerie ontvangen. We hopen op korte termijn hier meer over te horen en zullen u dan ver
der inlichten in Litteratura Serpentium en op de Slangendag. 

Het bestuur zal zich ook in 1993 inspannen om als vereniging uw belangen zo goed mogelijk 
te bevorderen. Wij hopen dan ook, dat u met veel interesse lid zult blijven van de Europese 
Slangen Vereniging. 
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Oude jaargangen 
Advertenties 
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Activa 
Financ. middelen 
Drukkosten vooruitbet. 
Boekwaarde camp/print. 
Voorraad T-shirts/tasjes 
Borg PTT en AMI 
Tegoed advertenties 
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Oude jaargangen 
Advertenties 
Verkoop diversen 
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Slangen dag 
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REKENING VAN BATEN EN LASTEN 
(in Hfl.) 

(1-1-92 t/m 31-12-92) 

21.151,59 
2.233,15 

700,-
585,90 

1.157,18 
861,81 

26.689,63 

Lasten 
Drukkosten 
Verzendkosten 
Redactiekosten 
Administratiekosten 
Bijdrage SWG 
Afschr. comp./printers 
Batig saldo 

BALANS PER 31-12-1992 
(in Hfl.) 

31.447,47 
1.597,50 

1.800 
1.439,-

460,-
400,-

37.143,97 

Passiva 
Vooruitontv. contr. 
Drukkosten nog te bet. 
Verzendkost. nog te bet. 
Kapitaal 

BEGROTING 1993 ESV/ESS 
(in Hfl.) 

21.000,-
2.000,-

400-
500-

1.200,-
1.000,-

26.100,-

Lasten 
Drukkosten 
Verzendkosten 
Redactiekosten 
Administratiekosten 
SWG-bijdrage 
Afschr. comp.app. 

19.184,50 
2.345,18 

278,31 
622,84 
181,60 

1.795,-
2.282,20 

11.831,84 
2.685,-
569,99 

22.057,14 

37.143,97 

20.000,-
3.000,-

400,-
700,-
200,-

1.700,-

26.100,-


