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BESTUURSMEDEDELINGEN
***
SLANGENDAG 1993
De Slangendag 1993 is weer een enorm succes geworden, wat mede te danken is aan de geweldige
inzet van veel vrijwilligers. Hoewel misschien wat laat wil het bestuur iedereen die op enigerlei
wijze heeft meegeholpen hierbij nog hartelijk danken.
Zonder anderen daarbij ook te kort te willen doen willen wij één persoon toch met name
noemen. Edith den Ouden zorgt al vele jaren trouw voor de hapjes en de drankjes. Zonder haar
tomeloze inzet zou de kantine nooit zo goed functioneren. Het bestuur wil haar op deze manier
dan ook hartelijk danken en hoopt dat Edith ook dit jaar weer bereid is om de zorg voor de
kantine op zich te nemen.
Behalve Edith verdienen ook de studenten Diergeneeskunde van studievereniging Archaeopteryx
een pluim voor de vele hulp bij de Slangendag. Ook voor hen - en alle andere vrfwilligers geldt, dat zonder hun hulp de Slangendag nooit zo goed had kunnen verlopen. Wij ropen dan
ook dat we de volgende Slangendag weer op jullie mogen rekenen.
BESTUURSWISSELINGEN
Met ingang van januari jl. heeft Astrid Gomes helaas haar taak als penningmeester van de Europese
Slangen Vereniging neergelegd. Het bestuur wil haar voor haar vele jaren van inspanningen
voor de vereniging hierbij hartelijk danken. Guido Games heeft met ingang van bovengenoemde
datum de taak van penningmeester van Astrid overgenomen. Het adres van de penningmeester
blijft dan ook ongewijzigd. Door deze bestuurswisseling was het voor Guido echter noodzakelijk
om zijn taak als secretaris van de ESV af te stoten. Het bestuur heeft inmiddels een vervanger
gevonden en kan dan ook meededelen, dat met ingang van 1 januari jl. Jan-Cor Jacobs de taak
van secretaris van de Europese Slangen Vereniging op zich heeft genomen. Het adres van het
secretariaat is dus nu: W.A. Vultostraat 62, 3523 TX Utrecht. Telefoon: 030-801115.

JAARVERGADERING
Op woensdag 25 mei houdt de Europese Slangen Vereniging haar jaarlijkse algemene jaarvergadering. Deze vindt plaats in Utrecht, Kromme Nieuwegracht 80. De aanvang is om 20.00 uur. Op
de agenda staan de volgende punten:
- Jaarverslag van de secretaris
- Jaarverslag van de penningmeester
- Begroting 1994
Ook door de leden ingebrachte punten kunnen tijdens de ledenvergadering worden behandeld.
U wordt verzocht deze uiterlijk 15 mei bij het bestuur aan te kondigen.
De vergadering is uitsluitend toegangelijk voor leden. Als u de vergadering wilt bijwonen,
wilt u zich dan vooraf even aanmelden bij de secretaris.
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VERZENDING LITTERATURA
Het bestuur is blij Frits van Nimwegen bereid te hebben gevonden voor de verzending van Litteratura Serpentium zorg te dragen. Wij zijn ervan overtuigd dat de verzending van ons tijdschrift nu
nog soepeler gaat verlopen dan tot nu toe het geval was.
AGENDA AANKOMENDE EVENEMENTEN
7 mei 1994
Lacerta Landdag te Maarn. Voor meer informatie kunt U contact opnemen met John Boonman,
023-256975.
21 mei 1994
12e Internationale Kikkerdag, georganiseerd door Dendrobatidae Nederland. Sociaal cultureel
centrum 'De Twee Marken(?)', Trompplein 5 te Maarn. Voor meer informatie bel naar dhr.
van der Weijden, 03200-34796.
30 en 31 juli 1994
Terrariumdagen van de Tilburgse Terrarium Vereniging in 'De Oliemeulen', Reitse Hoevestraat
30, Tilburg. Voor meer informatie bel naar 013-430615.

