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MEDEDELINGEN 

aSLANGENDAG 

De Slangendag 1996 is zonder de inzet van leden 
gewoonweg onmogelijk. Daarom doet het bestuur hier
bij een oproep aan enthousiaste leden die willen helpen 
bij de entree, de verenigingsstand, de slangencrèche of 
erop willen toezien dat iedereen zich aan de regels houdt 
Wie wil helpen, kan zich melden bij de secretaris: 
Jan-Cor Jacobs,VV.A.Vultostraat 62, 3523 TX Utrecht. 
Telefoon 030-2801115. 

aJAARVERGADERING 

Tijdens de jaarvergadering van 22 mei jongstleden is de 
heer G. Gomes voor een periode van drie jaar herbe
noemd tot penningmeester van de Europese Slangen 
Vereniging. Zonder tegenkandidatuur is de heer P. Stoel 
tevens herbenoemd tot voorzitter voor een periode 
van drie jaar: 
Het bestuur is dringend op zoek naar mensen die in 
1996 de kascommissie willen vormen. De kascommis
sie heeft tot taak om éénmaal per jaar de boekhou
ding van de vereniging te controleren.Vrijwilligers kun
nen zich schriftelijk of telefonisch melden bij het secre
tariaat Het adres en telefoonnummer staan in het colo
fon. 

a REPTIELENBEURS 

De werkgroep West-Friesland van de Nederlandse 
Vereniging voor Herpetologie en Terrariumkunde Lacerta 
houdt 25 augustus een reptielenbeurs aan het 
Doelenplein in Hoorn. De entree bedraagt vijf gulden. 
Voor mensen die dieren willen aanbieden, is de eerste 
meter tafel gratis, daarna 25 gulden.per meter. Reserveren 
is wenselijk en kan bij Patrick Stam, 0229-211579. De 
beurs begint om 10 uur: 

aTILBURGSE 

TERRRARIUMDAGEN 

De Tilburgse Terrariumvereniging houdt zaterdag 17 en 
zondag 18 augustus van 10 tot 18 uur in reptielenhuis 
De Oliemeulen aan de Reitse Hoevenstraat 30 in Tilburg 
weer de Tilburgse Terrariumdagen. Er is een groot aan
bod van nakweekdieren, boeken en terrariumartikelen. 

a REPTILE INDEX '96 
Godiva Enterprises houdt zondag 4 augustus de Reptile 
Index '96. Er is een grote reptielenbeurs met onder ande
re slangen en er zijn lezingen. Godivia claimt dat dit het 
grootste evenement op het gebied van reptielen in Groot 
Brittannië is. De beurs wordt gehouden in The 
Connection, Leamington Road, Ryton on Dunsmore, 
Coventry, CV8 3FL, Groot-Brittannië. De beurs is geo
pend van 10 tot 17 uur: 

a TWEEDE NOORDELIJKE 

NAKWEEKDAG 

Op zaterdag 28 september wordt de tweede 
Noordelijke Nakweekdag gehouden. Plaats:Wijkcentrum 
De Enk, Zwolle. Organisatie: Lacerta-werkgroepen 
Hengelo, het Noorden en Zwolle. Nadere informatie bij 
Gijs van Aken, Ladeniusmarke 18, 80 l 6AJ Zwolle. 038-
4659253. 

a TERRARISTIKA 

Europa's grootste beurs voor terrariumdieren en beno
digdheden. Zaterdag 21 september 1996,'Zentral Halle', 
Hamon,Westfalen, Duitsland. Openingstijden voor ver
kopers vanaf 8 uur, bezoekers vanaf 10 uur. 
Toegang DM 10,-. 
Info: Frank lzaber, tel.: 00-49-023614981 12 
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BESTUURSMEDELINGEN 

Jaarverslag 1995 

De Europese Slangen Vereniging heeft een spannend jaar 
achter de rug.Toch is er reden genoeg om met tevre
denheid terug te blikken. 
Allereerst was er het succes van de Slangendag 1995. 
Het was voor de vijftiende maal dat dit evenement is 
gehouden, en het bestuur constateert met tevredenheid 
dat het aantal bezoekers nog steeds stijgt. Naar schat
ting zijn er in 1995 ruim 3.000 bezoekers geweest. De 
reacties waren uitermate positief. 
De Slangendag is voor het eerst buiten Utrecht gehou
den. De verandering van locatie blijkt achteraf een gou
den greep. Expocenter Euretco biedt een betere ruim
te dan we tot nu toe hadden en biedt als groot voor
deel dat de verhuurder de tafels en stoelen klaarzet en 
ook weer opruimt. In voorgaande jaren was het altijd 
een probleem om voldoende vrijwilligers te vinden die 
bij deze toch vervelende klussen wilden assisteren.Toch 
moest het bestuur na afloop van de S1angendag'95 con
stateren dat ook in 1996 nog een groot beroep gedaan 
moet worden op vrijwillige medewerking van leden. Het 
betreft dan voornamelijk controlewerkzaamheden en 
assistentie bij de entree. 
Op de S1angendag'95 is voor het eerst de veel tijd en 
arbeidskracht vergende kantine uit handen gegeven. Dat 
scheelt in de opbrengsten, maar deze zijn ruimschoots 
vergoed door een hogere entreeheffing voor niet-leden 
en het grote aantal bezoekers en standhouders. 
Behalve de spanning rond de Slangendag nieuwe stijl was 
er de spanning rond de nieuwe lay-out van Utteratura 
Serpentium. Met ingang van het eerste nummer van jaar
gang zestien heeft het tijdschrift een ingrijpende gedaan-

teverwisseling ondergaan. Bovendien is gekozen voor 
een andere drukker: 
Het eerste nummer heeft geleid tot enige commotie. 
Bij enkele verzonden exemplaren bleek de Nederlandse 
editie Engelstalige pagina's te bevatten en ontbraken deze 
verwisselde pagina's in de Engelstalige editie. Het bestuur 
heeft gedupeerde leden alsnog een correct exemplaar 
van het tijdschrift toegezonden. De drukker is van de 
fout op de hoogte gesteld. Bij nummer twee zijn geen 
ongerechtigheden geconstateerd. 
Een laatste punt van spanning vormde de nieuwe wet
geving.Vlak voor de S1angendag'95 werd de uitgebreide 
lijst met beschermde Europese soorten bekendgemaakt 
Het bestuur van de Slangen Vereniging was echter niet 
tijdig van deze zogenoemde Budeplijst op de hoogte 
gesteld om de buitenlandse leden hierover te informe
ren. Met de aanwezige Algemene Inspectie Dienst heeft 
dit niet geleid tot problemen. 
Tot slot is het bestuur verheugd dat het totale aantal 
leden dit jaar de 800 is gepasseerd. 
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FINANCIEEL VERSLAG 

ESV BALANS 31-12-1995 

: 
Debet 1995 1994 Credit 1995 1994 

Financiële midd. 68.270 
: 

50.655 Vooruitontv. contr: 15.860 14.540 

Computers - 2.200 drukwerk te betalen 1.840 1.985 

Advert. tegoed 400 400 verzendk. te betalen 670 
: 

620 ; 

Borg PTI /MAIL 330 : 335 SWG Bijdrage - 185 

Voorraad divers. 500 - red. kosten te betalen 400 -
res. jubileumuitg. LS 6.000 : 

: 

: 

Kapitaal 44.730 36.260 

69.500 53.590 69.500 : 53.590 

ESV Financiëel overzicht 1995 

: 

Inkomsten 1995 begroot Uit~ven 1995 begroot 

Contributie 26.260 24.500 Drukkosten 20.310 22.000 

Oude iaàrFcin2en 2.300 1.600 Verzendkosten 3.770 
: 

4.000 : 

Advertenties 520 400 Redaktiekosten 1.220 : 1.000 

Verkoop diversen 450 500 Administratiekosten 600 1.000 

Rente 1.690 
: 

1.500 Biidra2e SWG 190 200 
Slangen dag 12.780 2.000 Afschr: onderhoud 3.440 : 2.200 

comouter 
: 

Reservering LS 6.000 
iubileum uitFcive 

: 
: 

: Bati2 saldo 8.470 100 
44.000 30.500 44.000 30.500 
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ESV Begroting 1996 

Inkomsten begroot 1995 Uitgaven begroot 1995 

Contributie 26.000 26.260 Drukkosten 27.000 20.380 

Oude jaargangen 1.500 2.300 Verzendkosten 4.300 3.790 

Advertenties 1.000 520 Redaktiekosten 1.300 1.220 

Verkoop diversen 500 450 Administratiekosten 700 600 

Rente 2.500 1.690 Bijdrage SWG 200 190 

Slangen dag 5.000 12.780 Afschr. onderhóud 1.000 3.440 

computer 
Reservering LS 1.000 6.000 

jubileum uitgave : 

Batig saldo 1.000 8.380 

44.000 30.500 36.500 44.000 
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