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BE STTJ UR SM EDEDE L I NGE N

VERSLAG OVER HET DTRDE VERENIGINGSJAAR (1 APRrL

1983 T/M 31 MAART 1e84).

De Nederlandse Doelgroep Slangen bleef ook 'in 1983
gestadig doorgroeien, wat lejdde tot een ledental
van 412 (297 nederlandse en 115 bujtenlandse) le-
den. Jaap Kooii volgde Ruud Verbeek op a1s secre-
taris, die het te druk kreeg met ziin stud'ie.
Na een aanloopperiode gedurende de laatste nummers
van de tweede jaargang, waarin, gezien het groei-
ende aantal buitenlandse leden, de artikelen in
Litteratura Serpentium zowel jn het nederlands als
in het engels gepubliceerd werden, werd besloten
het tiidschrift op te spf itsen in een nederlands-
talige en een aparte engelstalige edit'ie. Het doel
hiervan was drjeledig:
1. Zowel de nederlandse leden, die vonden dat er

te veel engelse tekst in hun tjidschrjft stond'
als de buitenlandse leden, die teleurgeste'ld
waren omdat er te weinig engels jn het blad
stond, moesten tevreden worden gesteld;

2. Het ledental zou stiigen, waardoor extra geld
voor de verfraaiing van het t'iidschrift be-
schi kbaar zou komen;

3. De belangriikste reden was dat het aantal uit
Nederl and en Bel gi ë af komst'ige art'ikel en steeds
schaarser werd. Door m.iddel van de engelse edj-
tie hoopte de redakt'ie op een groeiend aantal
arti kel en ui t het bui tenl and.

De derde jaargang van Litteratura Serpent'ium telde
252 pagina's nederlandse en 228 pagina's enge'lse
tekst, waarnaast nog een supplement van 25 pagi-
na's u/erd uitgegeven met een lijst van door de le-
den gehouden en gekweekte slangen. Het aantal
kleurenfoto's steeg van 16 naar 26.
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De jn 1982 aangeschafte offsetpers bewees zijn
diensten, maar moest halverwege de jaargang gron-
dig worden nagekeken. Er konden echter aanz'ienljj-
ke besparingen berejkt wonden op de drukkosten van
het blad door het zelf te drukken. Ten behoeve van
de redaktje werd een tweede elektrische bolkop-
schri jfmach'i ne aangeschaft.
Het redakt'ieteam werd met enkele medewerkers uit-
gebre'id: Ed Prijst ging de rubriek "Li teratuur"
verzorgen, Jacqueljne Donkers de rubrjek "Kweekre-
sultaten" en Astrid Gomes ging het grootste deel
van het typewerk voor het blad verzorgen. David
Gales moest in verband met zijn baan het werk voor
de engelse editie stoppen, waardoor Ken Welch het
redigeren van de engelse editje voorlopig a11een
moet doen. Door de toename van de hoeveelheid re-
daktiewerk jn verband met de engelse editie en het
enige maanden u'itvallen van de offsetpers, kon de
achterstand in de publjkatie van het tjjdschrift
niet worden ingelopen, maar werd er zelfs een dub-
belnummer (no. 2/3) uitgegeven.
0p 15 oktober 1983 werd de der de 51 angendag geor-
ganiseerd, die, gezjen de hoge opkomstcijfers,
bijna 300 bezoekers uit negen landen (l), a1s een
succes kan worden beschouwd. De voordrachten wer-
den, gezien het jnternationale gezelschap, gehou-
den 'in het du'its, onder andere door Paul Heinnich
Stettler uit Zwitserland en Ulf 0lsen uit Denemar-
ken. Prof. Dr. L.D. Brongersma werd, vanwege zijn
verdiensten voor de herpetologie, gekozen tot ere-
lid van de vereniging. Anton van Woerkom werd, op-
n'ieuw voor een periode van drie jaar, herkozen als
redakteur.
Het enige kontakt met de terrariumvereniging "La-
certa" bestond uit een ontmoet'ing met een be-
stuursdelegatie, waarbjj afspraken werden gemaakt
voor overleg bij het organ'iseren van landdagen en
het ui twi ssel en van kl eurenl i tho's voor 50% kost-prijs. In de praktijk bleek er echter geen behoef-
te aan kontakt te zijn.
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Ons lid Theo van der Poel maakte een begin met het
opstel I en van statuten en hui shoudel i jk regl ement
voor de Doelgroep.
Pieter Stoel en Anton van Woerkom namen als verte-
genwoordigers van de Doelgroep zjtting in de Com-

m'iss je Gezondheid en Wel ziin Gezel schapsd'ieren,
die onder andere advies moet gaan uitbrengen inza-
ke een njeuwe wet 'in E.G.-verband, betreffende re-
gels en beperkingen voor het houden van hu'isdie-
ren' 

Anton van woerkom,
5 februari 1986

REKENING VAN BATEN EN LASTTN
(r'4-1983 t/m 31.3-r984)

Baten
ïonïFibuties J 8195,26
Donati es - 115,--
Subsidie Lacerta - 337'50
Advertenties - 504'89
Losse verkoop blad ' 482,-'
Verkoop oude jaargangen - 583'50
Verkoop sti ckers , enz. - 14,40
Rente - 44,86
0pbrengst Sl angendag - 429,38
Kasverschillen - 81,13

T-WBTST

Lasten
DiuF[dsten blad
Redakti ekosten
Portokosten blad
Admi ni strati ekosten
Afschri jving schriifmach. I
Afschri jv ing schri jfmach. I I
Afschri j vi ng of fsetPers
Afschri jving sealapParaat

+ gebruik plastic zakjes
Onderhoud apparatuur
Batig saldo

f 5164,38- 391,81
- 1835,90
- 507,90
- 335,--
- ?2?,50
- 550,--

- 199,74
- 142,31
- 1438,38

TTTETEZ

Akti va
ïas -
Postgi ro
Rentereken i ng
Tegoed van losse verkooP
Elektr. schrijfmachine I
Elektr. schrijfmachine II
0ffsetpers
Sea'lapparaat

BALANS PER 31.3-1984

t 187,45
- 4138,6?
- 2603,t2
- ?0?,50
- 330,--
- ?20,--

- 100,--
TT16T-,6-q

Pass i va
V6o=Fufiontv. contributies t 4352,52
Nog te betalen drukkosten - 1546'88
Nog te betalen portokosten ' 309,27
Kapi taal - 1573 

'02

TT|W:69
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VIRSLAG OVER HET VIERDE VERENIGINGSJAAR ( 1 APRrL

T984 I/14 31 MAART 1985).

Het v'ierde verenigingsjaar is voor de Nederlandse
Doelgroep Slangen waarschijnlijk het moeilijkste
uit z'ijn geschiedenjs geweest. Het aantal leden
nam weliswaar toe tot 450, maar het aantal pagi-
na's nam af tot 272 in de nederlandstalige en'200
in de engelstalige edit'ie. Daarnaast werd een ne-
derlandstalig supplement gepubliceerd, waarin een
overzicht van de wettelijke bepalingen inzake de
handel 'in bedre'igde sl angesoorten i n Nederl and.
Het aantal kleurenfoto's bleef gelijk aan het aan-
tal 'i n de derde jaargang , name'l 'ij k 26 .

Het redaktieteam werd, in verband met de twee edj-
ties, gereorganiseerd: Piet Schiereck nam het re-
dakteurschap van de nederlandse editie op z'ich,
naast Ken Welch, d'ie redakteur bleef van de engel-
se editie. Hierdoor kreeg Anton van Woerkom als
hoofdredakteur wat meer armslag voor het werven
van artikelen, de correctje van gereed zijnde ar-
tikelen, de 1ay-out van het b1ad, enz. Ondanks dat
er twee dubbelnummers werden uitgegeven (no's 3/4
en 5/6) werd de achterstand in publjkatie van Lit-
teratura Serpentium niet ingelopen, omdat er te
weinig mensen beschikbaar waren voor het drukken,
vergaren, nieten en verzenden van het blad. De
Doelgroep heeft helaas nog net te wejnig leden
(inkomsten) om deze zaken u'it te besteden.
0p 20 oktober 1984 werd de vierde Slangendag geor-
ganiseerd. Helaas moesten twee sprekers (u'it
Duitsland en uit de Verenigde Staten) op het laat-
ste moment afzeggen in verband met zjekte. Geluk-
kig konden ter elfder ure twee vervangers worden
gevonden. De voordrachten werden, vanwege het gro-
te aantal buitenlandse bezoekers, in het neder-
lands gehouden en simultaan in het engels ver-
taald. Er waren circa 300 bezoekers. Het aantal
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stands was opvallend groot: er werden s'langen,
boeken, planten, terrariumbenodigdheden, vermjcu-
I i te, mui zen en ratten, mui zenbakken, enz. te koop
aangeboden.
0p de algemene ledenvergadering van 26 mei 1984
werden de statuten en het hujshoudelijk reglement
door de aanwezige leden goedgekeurd, terwiil Pie-
ter Stoel en Anton van tdoerkom de opdracht kregen
de statuten notarieel te laten vastleggen, hetgeen
op 12 december 1984 gebeurde.
Pieter Stoel en Edith den 0uden waren periodiek
aftredend als bestuursl'id, maar werden direkt weer
herkozen voor een periode van drie iaar.
0nze Tilburgse leden kwamen in conflikt met de ge-
meentepol i ti e , di e de a1 gemene po1 i ti everorden'i ng
op het houden van gevaarliike dieren wilde aan-
scherpen en onderwerpen aan een vergunn'ingenstel-
se1, waaronder alle boa's en pythons langer dan
2 m en a1 1e gi f sl angen (opi sthog'lyf , proteroglyf
en solenoglyf) zouden moeten vallen. Namens de
Doelgroep kwamen Pieter Stoel en Anton van Woerkom
in het geweer en maakten zich sterk dat boa's en
pythons en opisthoglyfe slangen (behalve DísphoLi--
dus typus en Thelotovmís kíxtLandíi) niet onder
een dergel i j k vergunni ngenstel sel zouden moeten
vallen. 7ii werden geruggesteund door een gerech-
tel ii ke u'i tspraak (Arrondi ssementsrechtbank Breda,
7 oktober 1985) dat een Python sebae van 4 m leng-
te als niet gevaarliik moet worden beschouwd. De

bii de gemeente Tilburg ingediende tegenvoorstel-
len zijn gepubf iceerd in Litteratura Serpentium
(1985), Vo1. 5 (3): 86-91 / Eng. ed.: 82-87. Ove-
rigens heeft de gemeente nog steeds geen besfis-
sing durven nemen en de zaak op de lange baan ge-
schoven.

Anton van [^loerkom,
6 februari 1986
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Baten
f,o'n-'[-ributies t 9250,75
Donaties - 25,--
Advertenties - B9B,l5
Losse verkoop blad - 103,50
Verkoop oude jaargangen - 2485,16
Verkoop sweaters, enz. - 209,53
Rente - 206,28
0pbrengst Slangendag - 441,32

rïy6'rf,59

Lasten
DilFïdsten blad I 7773,80
Redaktiekosten - 467,79
Portokosten blad - 1674,60
Admi ni strati ekosten - 5 13 ,25
Kasverschillen - 6,30
Notaris inzake statuten - 4?5,--
Kamer van Koophandel - 60,--
Afschrijving schrijfnach.I - 330,--
Afschrijving schrijfmach.Il - ?20,-'
Afschrijving sealapparaat - 100'--
0nderhoud apparatuur - 49B,lB
Batig saldo - 1550,77

f-T36E-,69

REKENING VAN BATEN EN LASTEN

@

f 62,35
- 183,90
- 3199,94
- 105,60
- 37,50
- 960,--
- 60,--

TT6TE,25

BALANS PER 3I-3-1985

Akti va
Rá'-_
Postgi ro
Renterekeni ng
Bank
Tegoed van losse verkoop
Voorraad sweaters
Borgstelling P.T.T.
2 Elektr. schrijfmachines
0ffsetpers
Seal apparaat

Passi va
V66ïilïTontv. contri buti es
Nog te betalen portokosten
Nog te betalen

onderhoud apparatuur
Kapi taa l

f 475,--
- 5L2,32

- 498,18
- 3123,79

TT6r,'.zE
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