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BESTUURSMEDEDELINGEN
***

ALGEMENE LEDENVERGADERING
De Europese Slangen V~reniging houdt op maandag 1 juni 1992 haar jaarlijkse algemene
ledenvergadering. Deze zal plaatsvinden te Zoetermeer in de school aan de Kurt Weillrode 33;
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 1992,
(her)verkiezing als bestuursleden:
1. hoofdredacteur
2. vice-voorzitter /eindredacteur
Ook door leden ingebrachte agendapunten kunnen op de ledenvergadering behandeld
worden, mits deze uiterlijk op 23 mei 1992 schriftelijk bij het bestuur zijn ingediend.
De huidige hoofdredacteur P. Schiereck en de huidige eindredacteur A. van Woerkom
zijn herkiesbaar. Andere kandidaten dienen uiterlijk op 23 mei 1992 schriftelijk bij het bestuur
te zijn aangemeld. Hun kandidaatstelling moet voorzien zijn van de handtekeningen van vijf
leden en vergezeld gaan van een bereidverklaring van de kandidaat.
De vergadering is uitsluitend toegankelijk voor leden. Als u de vergadering wilt bijwonen,
wilt u zich dan vooraf even aanmelden bij de secretaris?
Naam en adres van de secretaris:
Guido Games, Pauwenveld 18, 2727 DE Zoetermeer. Tel.: 079-416592

***

SLANGENDAG 1992
De Europese Slangen Vereniging zal op zaterdag 17 oktober 1992 voor de twaalfde keer de
Slangendag in Utrecht organiseren.
We verwachten ook dit jaar weer een groot aantal buitenlandse bezoekers, waarvan
een aantal enige dagen in Nederland zal overnachten. Voor sommigen vormen de toch wel hoge
overnachtingskosten een bezwaar. Om hen toch in de gelegenheid te stellen de Slangendag te
blijven bezoeken, doen wij hierbij een beroep op uw gastvrijheid. Mocht u bereid zijn in de periode
rond 17 oktober a.s. één of meer buitenlandse slangenliefhebbers onderdak aan te bieden, neemt
u dan contact op met Astrid Games, tel. 079-416592.

