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BESTUURSMEDEDELINGEN

VERSLAG OVER HET VIJFDE VERENIGINGSJAAR (1 APRIL

1985 T/M 31 MAART 1986).

Gedurende het vijfde verenigingsjaar ondervond de
Nederlandse Doelgroep Slangen de terugslag van het
slechte vierde verenjgingsjaar: het aantal leden
liep terug van 450 tot 425, een aantal bestuurs-
en redakt'ieleden bleef zwaar overbelast en de ach-
terstand in het verschijnen van Litteratura Ser-
pentium kon niet worden ingelopen. Het is soms de-
primerend om te zien hoe telkens weer een goed
uitgewerkt plan om in te lopen door allerlei
(meestal mensel jjke) faktoren faalt.
Toch begon reeds dit jaar het herstel zich af te
tekenen: met ingang van mei 1985 verscheen maande-
lijks een Njeuwsbrief, het aantal pagina's en het
aantal kleurenfoto's in Litteratura Serpentium
steeg fors, de jaarlijkse 'inkomsten van de vereni-
ging werden hoog genoeg om het drukken van het
blad met ingang van de zesde jaargang te kunnen
gaan uitbesteden bij een commercjële drukkerij en
mede daardoor ziet het er naar u'it dat ook de ach-
terstand van het blad in 1986 kan zijn weggewerkt.

Het aantal pagina's van Ljtteratura Serpentium
steeg van 2I2 tot 268'in de nederlandse en van 200
tot 260 in de engelse editie. Daarnaast werd een
nederlandstalig supplement van 20 pagina's met de
statuten en het huishoudelijk reglement gedrukt.
Het aantal kleurenfoto's steeg van 26 naar 29.
Voor de engelse editie werd een tweede redakteur
gevonden: Adam Wright, die de artjkelen over slan-
gen van de Nieuwe Wereld g'ing redigeren, terwijl
Ken Welch de artikelen over s'langen van de 0ude
Wereld voor zijn rekening nam.
Met ingang van mej 1985 werd een maandelijkse
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Nieuwsbrief gepubliceerd, waarin bestuursmedede-
1 i ngen, aankond'ig'ingen van bi jeenkomsten en voor-
drachten'in binnen- en buitenland, informat.ie over
(nieuwe) buitenlandse verenjgingen, boekennjeuws
en "Vraag & Aanbod"-advertenties van de leden. De
nederlandstalige "Nieuwsbrief" telde 20 pagina's,
de engels!gllge "Newsletter" ZZ pagina's (mei t/n
december 1985). John van der Pols was de initia-
t'iefnemer en redakteur van de N'ieuwsbrief, terwijl
Jaap Win'ius de engelse vertalingen maakte. Eind
december volgde Jaap Winius JohÀ op a1s redakteur.
In de loop van het jaar werden kontakten gelegd
met drukkerij Elinkwjjk in Utrecht, die mót iigang
van het eerste nummer van de zesde jaargang hel
drukken van L'itteratura Serpentium zal gaai ver-
zorgen. De laatste twee jaar werden de kleurenfo-
to's van het blad reeds door deze drukkerij ge-
drukt.
0p 19 oktober 1985 werd in het Botanisch Laborato-
njum in Utrecht de vijfde, jaarl ijkse Slangendag
gehouden. Het aantal bezoekers werd geschai op ón-
geveer 350, waaronder een autobus met dujtse slan-
genliefhebbers. 0ok het aantal bezoekers uit Enge-
l.and wordt elk jaar groter. De zes geplande vooi-
drachten, waarvan er drie door duitie leden werden
verzorgd, werden in het nederlands en engels ge-
houden. Als welkom intermezzo hield ons l.id tinie
Wagner u'it de Verenigde Staten, die vorjg jaar" te
elfder ure wegens ziekte moest afzeggen, een korte
diapresentatie over zijn kweekresultáten. 0ok het
aantal stands wordt elk jaar groter. Na afloop na-
men een vijftigtal bezoekers deel aan de gezamen-
ljjke maaltijd in een grieks restaurant. kortom,
van de S1 angendag kan gezegd worden dat het een
goed lopend evenement is geworden, dat door ieder-
een hoog gewaardeerd wordt.
Jaap Kooij werd voor een periode van drje jaar
herkozen al s secretari s .

Anton van Woerkom,
25 april 1986.
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Baten
Coi'EFi buties
Donati es
Advertent i es
Losse verkoop blad
Verkoop oude jaargangen
Verkoop diversen
Rente
0pbrengst Slangendag

Akti va
Ras -
Kas buitenlandse valuta
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Rentereken'i ng
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Tegoed van handelaren
Voorraad sweaters
Reeds betaalde kosten 1986
Borgstelling P.T.T.
2 Elektr. schrijfmachines
0ffsetpers
Seal apparaat

Baten
Eon'EFibuties t 11000,--
Donaties - 200,--
Advertenties - 500,--
Losse verkoop blad - 200,--
Verkoop oude jaargangen - 800,--
Rente - 200,--
0pbrengst Slangendag - 250,--
Nadelig saldo - 250,--

7-Í3400;-

REKTNING VAN BATEN EN LASTEN

@
Lasten

I 10647,27 Druk.[-osten blad
- 105,-- Redaktiekosten
- 510,-- Portokosten blad
- 320,-- Drukkosten Nieuwsbrief
- 894,76 Portokosten Nieuwsbrief
- 10, -- Admi ni stratiekosten
- 194,92 Kamer van KooPhandel
- 253,29 0nderhoud apparatuur

Eatig saldow.
BALANS PtR 3l-3-1986
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BEGROTING I986
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