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JAARVERSLAG 
EUROPESE 

SLANGENVERENIGING 

Van onze secretaris 

Het afgelopen verenigingsjaar heeft voor de leden in 
elk geval één zichtbare verandering in petto gehad: 
de lay-out van het tijdschrift Litteratura Serpentium 
is ingrijpend veranderd. Een verandering die met 
name tot doel heeft gehad het blad een eigentijdser 
aanzien te geven en vooral de leesbaarheid ervan te 
vergroten. Volgens het bestuur is de redactie daar 
zeer zeker in geslaagd. 
Een andere verandering die in het afgelopen vereni
gingsjaar is ingevoerd, is het gebruik van internet. 
Hoewel de ESV al langere tijd een eigen veelvuldig 
bezochte site kent (http://www.worldaccess.nl/ess), 
leek het raadzaam om de bereikbaarheid van het 
bestuur te verbeteren. Met name voor belangstel
lenden uit het buitenland is internet, en in bijzonder 
e-mail, daarvoor een uitgelezen mogelijkheid. Het is 
snel en goedkoper dan bellen of een brief. Sinds 
enige tijd beschikken de penningmeester 
(treas@worldaccess.nl) en de secretaris 
(ess@worldaccess.nl) over een internetaansluiting. 
De resultaten tot nu toe zijn bevredigend. Naast 
aanvragen voor informatie over de vereniging, vra
gen van buitenlandse leden over de komende 
Slangendag of het verschijnen van Litteratura 
Serpentium komen ook verzoeken binnen van met 
name studenten die voor het maken van een scriptie 
iets willen weten over slangen. De wekelijkse oogst 
aan e-mail voor de vereniging bedraagt ongeveer vijf. 
Dit aantal zal naar verwachting stijgen door het 
wereldwijd toenemende gebruik van internet. 

De Slangendag liet voor het eerst geen noemens
waardige stijging van het aantal bezoekers zien. Ook 
in 1996 bezochten rond de 3.000 slangenliefhebbers 
de Slangendag in Houten. Dat de stijgende lijn niet is 
voortgezet, is mogelijk mede veroorzaakt door de 
gelijktijdige Salamandra Tagung in Duitsland. 
De Slangendag is niettemin volgens het bestuur 
uitermate goed verlopen. De lezingen waren van 
een hoog niveau en bij dezen wil het bestuur alle 
vier de sprekers nog eens hartelijk danken. Ook de 
vrijwilligers die hebben meegeholpen bij de organisa
tie van de Slangendag wil het bestuur nogmaals har
telijk danken. Zonder hen was de Slangendag onmo
gelijk geweest. 
De vereniging groeit gestaag door. Het aantal leden 
bedraagt momenteel 860, waarvan meer dan de 
helft afkomstig is uit Nederland. Gezien het interna
tionale karakter van de vereniging, zou het percen
tage buitenlandse leden hoger mogen zijn. 
Het bestuur hoopt dat ook het zeventiende vereni
gingsjaar succesvol verloopt. Grote veranderingen 
staan daarbij niet op touw; één van de hoogtepun
ten zal wederom de Slangendag zijn, die dit keer op 
25 oktober opnieuw wordt gehouden in Houten. 
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FINANCIEEL VERSLAG 

1 

ESV 

1 

Balans 31-12-1996 
1 1 

1 
Debet 1 

1996 1995 
1 1 Credit 1 1996 1995 

1 
: 

Financiële midd. 81.460 [ 68.270 Vooruitontv. contr. 16.250 15.860 

Computers - 1 - drukwerk te betalen 4.500 1.840 

Advert. tegoed 530 ! 400 verzendk. te betalen 880 670 

Borg PTT/MAIL 330 ! 330 SWG bijdrage 190 -

voorraad divers. - 1 
500 red.kosten te betalen - 400 

res. jubileumuitg. LS 7.000 6.000 

Kapitaal 53.500 44.730 

82.320 j 69.500 82.320 69.500 

1 

ESV Financiëel overzicht 1996 
1 1 1 

Inkomsten 1996 begroot Uitaaven 1996 begroot 

contributie 28.600 26.000 drukkosten 27.000 27.000 

oude jaargangen 1.210 1.500 verzendkosten 4.390 4.300 

advertenties 970 1.000 redaktiekosten 480 1300 

verkoop diversen 140 500 administratiekosten 930 700 

rente 2.610 2.500 bijdrage SWG 190 200 

slangendag 10.820 5.000 afschrijv./onderhoud 1.590 1.000 

computer 

reservering LS 1.000 1.000 

jubileum uitgave 

batig saldo 8.770 1.000 

44.350 36.500 44.350 36.500 
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1 

ESV 

1 

Begroting 1997 
1 1 

Inkomsten begroot 1996 Uitgaven begroot 1996 

contributie 28.000 28.600 drukkosten 27.000 27.000 

oude jaargangen 1.000 1.210 verzendkosten 5.000 4.390 

advertenties 1.000: 970 redaktiekosten 800 480 

verkoop divers. 500 140 administratiekost. 1.000 : 930 

rente 2.500 2.610 bijdrage SWG 200 190 

slangen dag 5.000 : 10.820 onderhoud/afschrijving 3.000 1.590 

computers 

extra uitgave LS - 1.000 

batig saldo 1.000 8.770 

38.000 44.350 38.000 44.350 
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MEDEDELINGEN 

•WERKGROEP 

WEST-FRIESLAND 

Op 24 augustus 1997 organiseert de Werkgroep 
West-Friesland een reptielenbeurs in Hoorn, 
Doelenplein (centrum). Zaal open voor aanbieders 
om 8 uur; voor publiek van 10 tot 17 uur. Entree 
bedraagt f 5,- per persoon. Tafelhuur is tot een 
meter gratis, daarna f 25,- per meter. Voor nadere 
inlichtingen en voorwaarden kunt u contact opne
men metAlexander Karssemeijer, Hark 20, 161 1 LP 
Bovenkarspel. 0228-516404, fax 0229-21 1579. 

• REPTIELENBEURS 

NOORD-NEDERLAND 

Op zondag 7 september wordt een grote internatio
nale beurs voor terrariumdieren georganiseerd in 
het Pagecentrum, Hoveniersweg I te Stadskanaal. 
Zaal open voor aanbieders vanaf 8 uur; voor publiek 
van 10 - 17 uur. Entree bedraagt f 5,- per persoon. 
Verkoop geschiedt uitsluitend via tafels. Reservering 
van tafels wordt aangeraden in verband met de ver
wachte drukte. Dit is mogelijk tot 7 dagen voor aan
vang, na telefonische afspraak, door overmaking van 
f 12,50 per meter naar Gerard Heijnen, Klaziena
veen; onder vermelding van reptielenbeurs; Rabo
bank Klazienaveen: 317608304 of Postbank 1530995. 
Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen 
met Chris Dulfer, tel/fax 0599-416684, Peter van 
Zwol, tel. 050-5416378 of Gerard Heijnen, 
tel./comp.fax 0591-313979 

• OPROEP HULP VOOR 

SLANGENDAG 

Op 25 oktober vindt in Houten de jaarlijkse 
Slangendag plaats. Om dit evenement succesvol te 
laten verlopen, is hulp van leden nodig. Daarbij gaat 
het vooral om het controleren op het naleven van 
de regels met betrekking tot het aanbieden van slan
gen en voedseldieren en om controle bij de kassa. 
Wie wil meehelpen, wordt vriendelijk verzocht con
tact op te nemen met de secretaris: Jan-Cor Jacobs, 
W.A.Vultostraat 62, 3523 TX Utrecht. Tel.: 030-
2801115. 

•JAHRESTAGUNG DGHT 1997 

Van 10 tot 14 september 1997 organiseert de 
DGHT (Deutschen Gesellschaft für Herpetologie 
und Terrarienkunde) te Dormagen, Duitsland. Op 
het programma staan naast excursies ondermeer 
onderwerpen als veldherpetologie, reisverslagen, 
terrariumtechniek, oecologie, systematiek, 
bescherming van reptielen(soorten) en het houden 
en kweken van reptielen. Dormagen is gelegen tus
sen Keulen, Neuss en Düsseldorf. Voor meer infor
matie: Andreas Mendt, postbus 1421, D-53351 
Rheinbach Duitsland.Tel.+49-2255-950106. 
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• NOORDELIJKE 

NAKWEEKDAG 

Op zaterdag 4 oktober 1997 zal van 10 tot 15 uur 
de derde Noordelijke Nakweekdag gehouden wor
den in Wijkcentrum De Enk in Zwolle. 

Doelstellingen: 
De organisatie van de Noordelijke Nakweekdag 
heeft als eerste doel directe contacten mogelijk te 
maken tussen kwekers en houders van reptielen, 
amfibieën, insecten en algemeen geïnteresseerden. 
Deze bijeenkomst biedt de mogelijkheid om zowel 
dieren als informatie uit te wisselen, hetgeen het 
houden en uiteindelijk nakweken van de diverse die
ren kan bevorderen. Een belangrijk tweede doel van 
de organisatie is dan ook om, door stimulatie van 
het nakweken van dieren, massale importen van 
wildvangdieren te beperken. 

Om die reden 
* is de entree laag (volwassenen f 3,50, kinderen 

1,00); 
* heffen we geen tafelhuur voor particulieren; 
* is het reserveren van tafels gratis. 

Met nadruk wijzen we erop dat geen wildvangdieren 
aangeboden mogen worden. 

Regels voor de aangeboden dieren: 
1. Er mogen alleen nakweekdieren worden 

aangeboden. 
2. De dieren mogen maximaal per paar in een 

doosje worden aangeboden. 
3. Van elk aangeboden dier moet het volgende dui

delijk op de doos vermeld worden: 
a: Nederlandse en wetenschappelijk naam 
b: Geslacht ( 1,0)=man, (0, 1 )=vrouw, 
( 1, 1 )= paartje. 

4. Maximaal 6 volwassen dieren per soort mogen 
aangeboden worden. 

5. Het aanbieden van BUDEP dieren mag in 
Nederland niet. 

6. Beperk het hanteren van de dieren tot een 
minimum. 

7. Het aanbieden van levende babymuizen of -ratten 
is niet toegestaan; oftewel ook met betrekking 
tot voedseldieren geen dierenmishandeling. 

8. Het meebrengen van giftige dieren die gevaarlijk 
zijn voor de mens is verboden. 

9. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet 
beslist de organisatie. 

1 O.Zijn er vragen omtrent deze regels, of wilt u 
tafels reserveren, neem dan contact op met een 
van de volgende contactpersonen: 

Gijs van Aken, 038-4659253; 
Frank Michelbrink, 038-465069 I 
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