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MEDEDELINGEN 
a JAARLIJKSE 

LEDENVERGADERING 

Het bestuur van de Europese Slangen Vereniging nodigt 
alle leden uit voor de jaarlijkse ledenvergadering. Deze 
vindt plaats op 28 mei 1997. De agenda bevat de vol
gende punten: 

• openingswoord door de voorzitter; 

• jaarverslag van de secretaris; 

• financieel jaarverslag van de penningmeester; 

• statutair aftreden van de hoofdredacteuren C. en R. 
van der Vlugt. Zij stellen zich herkiesbaar. 
Tegenkandidaten kunnen zich tot vijf dagen voor de 
vergadering bij het bestuur melden. Hun kandidatuur 
dient vergezeld te gaan van vijf handtekeningen van 
leden van de vereniging. 

• statutair aftreden van de secretaris,J.C.Jacobs. Hij 
stelt zich herkiesbaar. Voor tegenkandidaten gelden 
de regels zoals hierboven vermeld. 

• benoeming van de kascommissie. Het bestuur is drin
gend op zoek naar kandidaten. Wie zitting wil nemen 
in de kascommissie, kan zich in verbinding stellen met 
de secretaris. 

• rondvraag 

De vergadering wordt gehouden ten huize van de secre
taris, W.A. Vu ltostraat 62 in Utrecht. Telefoon: 030-
2801 1 15. Wie de vergadering wil bijwonen, dient zich 
ten minste een week van tevoren aan te melden. 
Eventuele schriftelijke suggesties voor de vereniging, 
Utteratura Serpentium of de Slangendag stelt het bestuur 
bijzonder op prijs. 

•EURO-EXPO 

Op zondag 29 juni wordt er een internationale reptie
lenbeurs en tentoonstelling van de zeldzaamste reu
zenslangen gehouden in de grote sporthal van 
Wassenberg-Oberstadt (D),gelegen aan de Bergstrasse. 
Centraal gelegen aan de Ned./Duitse grens (ca. 5 min.) 
en de Ned./Belgische grens (ca. 30 min.). 
De expo is geopend van 10 tot 17 uur (vanaf 8.30 voor 
standhouders). Entree Hfl. 10,-, kinderen onder 12 jaar 
gratis. De opbrengst is ten gunste van "Hilfe fur krebs
kranke Kinder''.Voor meer informatie: Nederland, H. 
Slegers 0475-321741, Duitsland, H. Staas, 0049-2451-
5656. 
Het aanbieden van WA. dieren is alleen toegestaan met de 

bijbehorende CITES documenten. Alle terrariumdieren als

ook voederdieren en toebehoren zijn toegela.ten. Tevens dient 

men ervoor te zorgen dat de aangeboden dieren zich in kooi

en die veilig (vooral gifila.ngen) en voldoende ruim zijn. 

•SLANGENDAG 

De slangendag zal dit jaar worden gehouden op zater
dag 25 oktober: 
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