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BESTUURSMEDEDELINGEN 

CONTRIBUTIE 1984 
Zoals U wellicht heeft gemerkt kan de contributie 
worden overgemaakt met de in No. 5 toegezonden 
acceptgirokaart. Het is voor de toezending van 
No. 1 van 1984 noodzakelijk dat U de contributie 
nu overmaakt, voorzover U dat nog niet heeft ge
daan, omdat dit anders een vertraging in de toe
zending tot gevolg zal hebben. 
Hierbij graag nogmaals Uw aandacht voor het nieuwe 
adres van onze penningmeester: Morelstraat 31, 
3552 CL Utrecht, tel. 030-440771. 

STATUTEN EN HUISHOUDELIJK REGELEMENT 

Op zaterdag 26 mei a.s., 's avonds om 8 uur, 
wordt op de Verlengde Hoogravenseweg 165 te U
trecht een buitengewone algemene ledenvergadering 
gehouden, die uitsluitend aan de nieuwe statuten 
en huishoudelijk regelement zal zijn gewijd. Als U 
deze vergadering wilt bijwonen, dan kunt U een ko
pie van de concept statuten en H.R. aanvragen bij 
onze redakteur. Hierbij wil het bestuur Theo van 
der Poel bedanken voor het voorbereidende werk dat 
hij hiervoor heeft gedaan. 

SLANGENDAG 1984 
De Slangendag zal dit jaar (in tegenstelling tot 
eerder vermelde data) op zaterdag 20 oktober 1984 
in Utrecht worden gehouden. Wij zijn al in een ta
melijk ver gevorderd stadium met het samenstellen 
van het programma. In het volgende nummer hopen 
wij het voorlopige programma te publiceren. U kunt 
in ieder geval uitzien naar een voordracht uit A
merika van Ernie Wagner, medewerker van de Wood
land Park Zoo in Seattle, over de manier waarop 
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men in Amerika slangen houdt en kweekt. Bovendien 
zal hij een groot aantal zelf gekweekte dieren 
meebrengen voor de verkoop. 

KOMENDE EVENEMENTEN 
Op zaterdag 28 april organiseert Lacerta zijn 
voorjaarslanddag. Op het programma staat onder an
dere: bescherming van inheemse en uitheemse herpe
tofauna, gezondheidszorg van reptielen en amfibie
en, het houden van Python regius en voorkomende 
eetluststoornissen. 
Tijd: 10.00 - 16.00 uur. 
Adres: Botanisch Laboratorium, Lange Nieuwstraat 
106, Utrecht. 

Op zaterdagavond 28 april geeft de bekende Zwit
serse slangenhouder Henri Kratzer een voordracht 
over de Herpetofauna van Papua-Nieuw Guinea. 
Aanvang: 20.00 uur. 
Adres: Haus der Jugend, Lacombletstrasse 10, 
Düsseldorf, West Duitsland. 

Op zaterdag 12 mei organiseert de Schweizer Lan
desgruppe der D.G.H.T. haar jaarlijkse landdag. 
Adres: Naturhistorisches Museum, Bern, Zwitserland. 
Voor meer informatie kunt U kontakt opnemen met 
Paul-HeiDrich Stettler in Bern, tel. 09-41.31.462706. 

Van 7-12 augustus organiseren de S.S.A.R. en The 
Herpetologists.rrreague een gemeenschappelijk her
petologisch congres. 
Adres: The University of Utah, Salt Lake City, 
Utah, U.S.A. 
Voor meer informatie: John M. Legler, Department 
of Biology, University of Utah, Salt Lake City, 
UT 84112, U.S.A. 

Van 13-16 september organiseert de D.G.H.T. de 
jaarlijkse Salamandra-Tagung. 
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Adres: nog onbekend. 

Op donderdag 11 oktober voordracht van Marc de 
Prekel: Het houden van en kweken met slangen (al
gemeen). 
Aanvang: 20.00 uur. 
Adres: Cultureel Centrum zaal 2-2e verd., 
Driekoningenstraat 126, Berchem-Antwerpen, België. 

Zaterdag 20 oktober: 4e Slangendag te Utrecht. 
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