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BESTUURSMEDEDELINGEN 

* * * 

SLANGENDAG 

De Slangendag van afgelopen oktober werd door een record aantal liefhebbers uit binnen- en 
buitenland bezocht. De meesten van hen vonden het een geslaagde en zeer interessante dag. 
Daarom wil ik hier iedereen bedanken die deze dag door zijn of haar inzet, organisatietalent 
of advies mogelijk heeft gemaakt. Zonder hun medewerking was het niet mogelijk geweest deze 
belangrijke manifestatie goed te laten verlopen. 

Door de steeds maar stijgende kosten en de groeiende omvang van de Slangendag zijn wij 
echter genoodzaakt een aantal wijzigingen door te voeren. Niet-leden van de vereniging zullen 
toegang moeten gaan betalen. Leden van de Europese Slangen Vereniging en hun gezinsleden 
blijven vrij toegang houden tot de Slangendag. Ook zullen we een bijdrage vragen aan de stand
houders en andere mensen die op de Slangendag een tafel reserveren. Meer details zullen in 
een volgend nummer van Litteratura Serpenti.um gepubliceerd worden. 

* * * 

ALGEMENE LEDENVERGADERING 

Op maandag 24 mei 1993 houdt de Europese Slangen Vereniging haar jaarlijkse algemene ledenver
gadering. Deze zal plaatsvinden in Zoetermeer, in de school aan de Kurt Weillrode 33; de aanvangs
tijd is 20.00 uur precies. Op de agenda staan in ieder geval de volgende punten: 
- jaarverslag van de secretaris, 
- jaarverslag van de penningmeester, 
- begroting 1993, 
- (her)verkiezing als bestuursleden: 

1. voorzitter 
2. penningmeester 

Ook door leden ingebrachte punten kunnen op de ledenvergadering behandeld worden; u wordt 
dan verzocht deze uiterlijk 15 mei 1993 bij het bestuur aan te kondigen. De huidige voorzitter, 
Dhr. P. Stoel, is herkiesbaar. Andere kandidaten dienen uiterlijk op 15 mei 1993 schriftelijk bij 
het bestuur te zijn aangemeld. Hun kandidaatstelling moet voorzien zijn van de handtekeningen 
van vijf leden en vergezeld te 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 
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AGENDA KOMENDE EVENEMENTEN 

29 mei 1993: 
Kikkerdag te Almelo. Georganiseerd door Dendrobatidae Nederland. Voor meer informatie 
bel naar: M. v.d. Weijden, tel.: 03200-34796 

5 juni 1993: 
Gezamenlijke Landdag Lacerta en Nederlandse Schildpadden Vereniging. Voor meer informatie 
bel naar: H. Zwartepoorte, tel.: 010-4659527 of naar J. van Rossum, tel.: 078-103577. 

17-20 juni 1993: 
Internationaal Herpetologisch Symposium in Miami Beach, Florida, U.S.A Voor meer informatie 
bel naar: G. Games, tel.: 079-416592. 

16 oktober 1993: 
Slangendag te Utrecht. 




