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BESTUURSMEDEDELINGEN
Met het uitkomen van dit nummer zijn we al weer
bijna aan het eind van de tweede jaargang. Het
laatste (zesde) nummer van deze jaargang hopen we
U over ongeveer een maand toe te kunnen zenden.
Evenals in het voorgaande nummer heeft de redaktie
ook nu weer ruime aandacht aan de engelse tekst
besteed, ten behoeve van het snel groeiende aantal
buitenlandse leden. Ik wil U er nogmaals op wijzen
dat het eerste nummer van de derde jaargang weer
geheel nederlandstalig zal zijn. De buitenlanders
zullen dan hun eigen, engelstalige editie van ons
blad ontvangen. Op deze manier hoopt het bestuur
aan de wensen van zowel de nederlandse als de buitenlandse leden tegemoet te komen.
Het bestuur is verheugd U te kunnen mededelen dat
de witte T-shirts, voorzien van een blauwe opdruk
van ons vignet, thans gereed zijn. Geïnteresseerden kunnen het T-shirt in de maten Large, Medium
of Small bestellen door f 15,-- + f 2,30 verzendkosten over te maken op het gironummer van de penningmeester, onder vermelding van "T-shirt" en de
maat. Vergeet vooral niet de maat te vermelden!
Tenslotte een bericht dat voor velen misschien
minder plezierig is. Op de Lacerta-bestuursvergadering van 11 december j.l. werd door het Lacerta
bestuur besloten dat de Doelgroep Slangen niet
langer binnen Lacerta kan blijven funktioneren. De
meerderheid van dat bestuur kon zich helaas niet
aansluiten bij de compromisvoorstellen, die door
Guus Wijngaards, voorzitter van Lacerta, waren opgesteld. De belangrijkste reden voor het mislukken
van de besprekingen is het feit dat de Doelgroep
zijn leden niet wilde verplichten ook een abonnement op het tijdschrift Lacerta te nemen.
Als direkt gevolg hiervan moet de Nederlandse
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Doelgroep Slangen nu een zelfstandige vereniging
worden. Hierdoor ontvangen wij dan ook geen subsidie meer van Lacerta. De f 5,-- korting die Lacerta-leden altijd kregen op het abonnementsgeld komt
dan ook te vervallen. De contributie voor 1983 zal
dus voor alle leden f 20,-- bedragen. Dit zal voor
U de enig merkbare verandering zijn ten gevolge
van de afsplitsing. Inmiddels heeft het Doelgroepsbestuur al een bijeenkomst gepland met het
Dagelijks bestuur van Lacerta om uitgebreide samenwerkingsbanden aan te gaan. Suggesties op dit
gebied zijn van harte welkom.
Wij wensen U allen een heel voorspoedig 1983 toe
en hopen U ook het komende jaar weer als lid te
mogen begroeten.
Namens het bestuur,
Pieter Stoel,
voorzitter.
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