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BESTUURSMEDEDELINGEN 

We zijn verheugd U mede te kunnen delen, dat het 
doelgroepsbestuur thans weer compleet is door de 
komst van Ruud Verbeek als secretaris. Naast de 
gebruikelijke werkzaamheden als secretaris zal 
Ruud zich ook inzetten voor Public Relations en 
buitenlandse kontakten. 
De redakteur vraagt bij deze of er misschien vrij
willigers zijn om typewerk te verrichten. Degenen 
die over een elektrische IBM schrijfmachine be
schikken óf ervaring hebben met dit soort machines 
genieten uiteraard onze voorkeur. 
Helaas is ook dit nummer van ons blad weer erg 
laat. Het is elke twee maanden weer aanpoten om 
een nummer klaar te maken. Wij vinden echter dat 
het beter is om wat later uit te komen, dan dat 
het blad (om de achterstand in te lopen) dunner 
zou worden of aan kwaliteit zou inboeten. 
Het is fijn U te kunnen melden dat onze redakteur 
een specialist als Prof. Dr. P. Zwart van de Rijks
universiteit Utrecht bereid heeft gevonden in de 
redaktie zitting te nemen voor het redigeren van 
de ziektekundige artikelen. 
Onlangs heeft de Doelgroep het vignet in vierkleu
rendruk op stickers laten drukken. De stickers 
zijn uitgevoerd in geel, blauw, bruin en licht
bruin en hebben een diameter van 11 cm. Ze kunnen 
besteld worden door f 1,50 over te maken op ons 
gironummer onder vermelding van "sticker". De be
stelde stickers worden dan in het eerstvolgende 
nummer van ons blad meegestuurd, zodat er geen 
portokosten berekend hoeven te worden. De op
brengst komt geheel ten goede aan het blad (kleu
renfoto's). 
Onze penningmeester meldt dat de tenaamstelling 
van onze postgirorekening nu officieel bij de 
P. T.T. is veranderd in "Penningmeester Nederlandse 
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Doelgroep Slangen". Het gironummer is hetzelfde 
gebleven. Tevens verzoekt de penningmeester U om 
het adres op Uw enveloppe te controleren op de 
juistheid ervan. Eventuele wijzigingen of verbete
ringen gaarne aan haar doorgeven. 
Hierna volgt nog een financiële verantwoording 
voor de eerste jaargang van ons blad. 
U weer veel leesplezier toewensend, 

namens het bestuur, 
Pieter Stoel, voorzitter. 

NEDERLANDSE DOELGROEP SLANGEN 

REKENING VAN BATEN EN LASTEN 
(1-10-1980 t/m 31-12-1981) 

Baten 
contributies 
Donaties 
Subsidte Lacerta (11 jr) 
Advertenties 
Losse verkoop 
Rente postgiro 
Verkoop speldjes e.d. 

I 2655,-
" 185.28 
- 1112,50 
- 865,--
" 1165,50 

14,13 
• 13,30 
1 60I0,7l 

Lasten 
lrrii'fKOsten I 4198,28 
Redakttekosten 59,25 
Postakosten - 1191.44 
Slangendag - 187.43 
Admtntstrattekosten 83.50 
Afschrtjving elektr. schrtj'fm. - 250,-
Battg saldo - 40,81 

1 &oto,n 

Aktiva 
BALANS PER 31-12-1981 

Passtva 
. Postgiro 

kas 
Tegoed subsidte Lacerta 

(l-10 t/m 31-12-81) 
Tegoed van advertenties 
Tegoed van losse verkopen 
Rek. crt. penningmeester 
Voorraad oude jaargangen 
El ktrtsche 1chrijf111chtn1 

I 1850,77 Vooruitbetaalde contributie 82 I 510,--
.. 192,35 Vooruitbetaalde advertenttes - 125,--

-. 112.so 
• 250,25 
- 133,50 

90.50 
- 350,--
- 1000,--
/ 3919,87 

Nog te betalen drukkosten - 3191,25 
Nog te betalen portokosten - 112,81 
Kapttaal · 40.Bl 

1 3979.87 

Baten 
contributtes 
Donaties 
Subsidie Lacerta 
Advertenttes 
Losse verkoop 
Rente postgiro 

BEGROTING 1982 

I 3750,--
Lasten 
'lirültösten I 5000,--

Verkoop oude jaargangen 
Verhuur lttho's 

25.-
- 450,--
- 800,--
- 900,--

25,-
• 200,-
- 250,-
/ 6600,--

Portokosten - 1000,--
Slangendag - 250,--
Admfntstratfekosten - 100,--
Afschrtjving 1lektr. schrtjfm. - 250,-· 

1 6600.--




