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BESTUURSMEDEDELINGEN
***
ALGEMENE LEDENVERGADERING
De Europese Slangen Vereniging houdt op dinsdag 28 mei 1991 haar jaarlijkse algemene
ledenvergadering. Deze zal plaatsvinden te Zoetermeer op het adres Pauwenveld 18 en de
aanvangstijd is 20.00 uur precies.
Op de agenda staan in ieder geval de volgende punten:
- jaarverslag van de secretaris,
- jaarverslag van de penningmeester,
- begroting 1991,
- (her)verkiezing secretaris.
Ook door leden ingebrachte agendapunten kunnen behandeld worden op de ledenvergadering, mits deze uiterlijk 21 mei 1991 schriftelijk bij het bestuur zijn ingediend.
De huidige secretaris G.A. Games is herkiesbaar voor een nieuwe termijn van drie jaar.
Andere kandidaten dienen uiterlijk op 21 mei 1991 schriftelijk bij het bestuur voorgesteld te
zijn, ondertekend door vijf leden en vergezeld van een bereidverklaring van de kandidaat.
De vergadering is uitsluitend toegankelijk voor leden. Als u de vergadering wilt bijwonen,
wilt u zich dan vooraf schriftelijk aanmelden bij de secretaris?

***

SLANGENDAG 1991
Op 19 oktober 1991 zullen wij alweer voor de elfde keer onze Slangendag organiseren. Deze
zal weer plaatsvinden in het gebouw van Diergeneeskunde, Yalelaan 1, Utrecht (in het
universiteitscentrum De Uithof) van 9.30 - 17.00 uur.
Ook dit jaar willen wij proberen een zo gevarieerd mogelijk programma van lezingen aan
te bieden. Daarom roepen wij u op om een voordracht te houden, indien u interessante en/of
wetenswaardige ervaringen of kennis hebt op het gebied van het houden van slangen, slangen
in hun natuurlijke omgeving, ziekten en gezondheid van slangen of enig ander aspect betreffende slangen.
Wij verzoeken u contact op te nemen met de secretaris, indien u een lezing wenst te geven,
liefst zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval vóór 1 juli 1991.
Naam en adres van de secretaris:
G. Games, Pauwenveld 18, 2727 DE Zoetermeer.

