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BESTUURSMEDEDELINGEN 

* * * 

JAARVERSLAG 1994 
Het afgelopen jaar is voor de Europese Slangen Vereniging een hectisch jaar geweest. 
Met name de organisatie van de jaarlijkse Slangendag had dit keer heel wat voeten in 
de aarde, doordat de ruimte waarover de vereniging kon beschikken verdubbeld was tot 
2500 vierkante meter. Omdat de nieuwe ruimte een fietsenkelder was die noch verwarmd 
noch adequaat was verlicht, moest het bestuur alle zeilen bijzetten om deze ruimte zo goed 
en kwaad als mogelijk in te richten. Daarvoor moesten onder meer een warmtekanon, 
verlichting en markttafels gehuurd worden. Al met al een hele klus die zonder de medewerking 
van talrijke vrijwilligers nooit geklaard had kunnen worden. Het bestuur wil daarom iedereen 
die heeft meegeholpen de Slangendag tot een succes te maken nog eens hartelijk danken. 

Helaas kan de ESV in 1995 geen gebruik meer maken van het gebouw van de faculteit 
Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht. Eind februari ontving het bestuur een ultrakort 
briefje met de mededeling dat de faculteit geen medewerking meer zal verlenen aan de 
organisatie van de Slangendag. De reden van dit besluit is tot op heden onbekend, ondanks 
brieven en telefoontjes naar de Faculteits- en Universiteitsraad. Vandaar dat het bestuur 
dringend op zoek is naar een nieuwe locatie, die echter vanwege de omvang en het budget 
waarmee de ESV moet werken moeilijk te vinden blijkt. 

Ondanks deze perikelen zit de groei in de vereniging er goed in. Zowel het aantal Neder
landse als buitenlandse leden blijft toenemen. 

De redactie van Litteratura Serpenti.um doet bij deze een dringende oproep aan iedereen 
om kopij in te sturen. Dat hoeven heus niet doortimmerde wetenschappelijke artikelen 
te zijn; ook kweekverslagen, boekbesprekingen en korte verhaaltjes over belevenissen met 
eigen slangen of dieren in de natuur zijn van harte welkom. 

Het bestuur hoopt, dat u ook dit jaar met veel plezier lid blijft van de Europese Slangen 
Vereniging en dat Litteratura Serpenti.um u veel leerzaam leesplezier geeft. 

* * * 

Dit jaar vindt de Slangendag plaats op zaterdag 28 oktober op een nieuwe lokatie, te weten 
het Euretco Expo Center aan de Meidoomkade 24 (Industrieterrein Doomkade langs de 
A27) in Houten, vlakbij Utrecht. Om een niet te zware aanslag te plegen op het budget 
van de Europese Slangen Vereniging, bedraagt de entree voor niet-leden dit jaar 10 gulden. 
Leden en hun familieleden hebben, evenals voorgaande jaren, gratis toegang op vertoon 
van de bon die u aantreft in het bij deze aflevering gevoegde Slangendagkatem van Litteratura 
Serpentium. Meer informatie treft u ook in dit katern aan. 

De werkgroepen Hengelo, Het Noorden en Zwolle van de Nederlandse Vereniging voor 
Herpetologie en Terrariumkunde Lacerta, houden op zaterdag 30 september een terrarium
beurs in wijkcentrum De Enk, Enkstraat 12 te Zwolle. Daar kunnen dan zowel Terraria 
(-benodigdheden), boeken als dieren te koop worden aangeboden. Bij dieren dient het 
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te gaan om nakweekdieren. Voor meer informatie: Micha van de Weg, 074-668037; Ben 
Hoiting, 05905-95633 of Henk Veldkamp, 038-659082. 

Onlangs is de hoofdredactie van Litteratura Serpentium verhuisd. Het nieuwe adres luidt: 
Cécile en René van der Vlugt 
Dahliastraat 13 
3911 WB RHENEN 
tel: 08376-13804 
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FINANCIELE ZAKEN 

1 

ESV Financiëel overzicht 1994 

1 1 

Inkomsten 1994 begroot Uitgaven 1994 begroot 

contributie 24.715 22.000 drukkosten 19.745 20.000 

oude jaargangen 1.630 1.200 verzendkosten 3.825 3.600 

advertenties 400 400 redaktiekosten 865 800 

verkoop divers. 540 200 administratiekost. 900 800 

rente 1.400 1.400 bijdrage SWG 150 200 

slangendag 6.785 4.000 afschr. computer 3.480 3.200 

onderhoud comp. 45 -

boek Suriname 1.140 -

batig saldo 5.320 700 

35.470 29.200 35.470 29.200 

1 

ESV 

1 

Balans 31-12-1994 
1 1 

1 
Debet 

1 
1994 1993 

1 1 
Credit 

1 
1994 1993 

1 

Financiële midd. 50.655 44.023 Vooruitbet. contr. 14.540 14.617 

Computers 2.200 3.500 drukwerk te betalen 1.985 2.135 

Advert. tegoed 400 400 verzendk. te betalen 620 757 

Borg PTT/MAIL 335 335 SWG bijdrage 185 200 

voorraad diversen - 639 redaktlek. te betalen - 247 

Kapitaal 36.260 30.940 

53.590: 48.897 53.590 48.897 
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1 

ESV 

1 

Begroting 1995 
1 1 

Inkomsten begroot 1994 Uitgaven begroot 1994 

contributie 24.500 24.210 drukkosten 22.000 19.745 

oude jaargangen 1.600 1.630 verzendkosten 4.000 3.710 

advertenties 400 400 redaktiekosten 1.000 865 

verkoop divers. 500 540 administratiekost. 1.000 900 

rente 1.500 1.395 bijdrage SWG 200 200 

slangendag 2.000 6.785 afschr. computer 2.200 3.480 

batig saldo 100 4.875 

30.500 34.960 30.500 34.960 


