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BESTUURSMEDEDELINGEN 

* * * 

ALGEMENE LEDENVERGADERING 

Het bestuur van de Europese Slangen Vereniging nodigt de leden uit tot het bijwonen 
van de algemene ledenvergadering op 24 mei 1995 ten huize van de secretaris. Wie de 
vergadering wil bijwonen, dient zich ten minste zeven dagen voor de vergadering bij de 
secretaris aan te melden. 
Op de agenda staan de volgende punten: 

welkomswoord door de voorzitter 
verslag van de secretaris over het afgelopen verenigingsjaar 
financieel jaarverslag van het afgelopen verenigingsjaar en de begroting voor het komende 
verenigingsjaar 
statutair aftreden van de vice-voorzitter, dhr. A. van Woerkom. Dhr. van Woerkom 
stelt zich herkiesbaar. Tegenkandidaten dienen zich ten minste vijf dagen voor de datum 
van de algemene vergadering schriftelijk bij het bestuur te melden. Hun kandidatuur 
dient door tenminste vijf leden ondersteund te worden. 
benoeming van de kascommissie 
ingekomen stukken 
algemene rondvraag 

De vergadering begint om 20.00 uur. Het adres is W.A. Vultostraat 62 te utrecht. Telefoon: 
030-801115 (na 17.00 uur). 

* * * 

VOORJAARSLANDDAG 

Op zaterdag 22 april houden Lacerta en de Nederlandse Schildpadden Verenigi.ng hun 
Voorjaarslanddag 1995 bij de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht, Yalelaan 
1, De Uithof, Utrecht. Daarbij zal de handel in wildvangdieren ten strengste verboden 
zijn, evenals de handel in gifslangen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
J.Van Rossum, Meubelmaker 13, 3335 VG Zwijndrecht. Telefoon: 078-103577. 

* * * 

MEDEDELINGEN VAN HET 0.0.S. 

Recentelijk is een nieuw stamboek gestart voor Elaphe situla. Stamboekhouder: K Langeveld, 
Cantharel 12, 2925 DJ Krimpen a/d IJssel. Tel.: 01807-23892. 


