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AARVERSLAG 1998 
Het was een moeilijk jaar, 1998. Enkele 
bestuursleden hadden reeds longe tijd aangekon
digd hun werkzaamheden voor de vereniging te 
stoken, moor vervangers bleken niet te vinden. 
Als noodgreep heeft het bestuur toen besloten 
een brandbrief de deur uit te doen. En dot had 
gelukkig het gewenste resultaat: enkele enthou
siaste leden meldden zich om bestuurstaken over 
te nemen en de redactie van Litteratura Serpen
tium een helpende hond te bieden. Daarmee is in 
elk geval voorkomen dot onze gezonde vereni
ging door gebrek aan bestuurs- en redactieleden 
ten onder zou gaan. 

Ook deed de redactie een oproep om meer kopij 
te sturen. Het aanbod een substantiële bijdrage 
aan het tijdschrift met een gratis jaarabonnement 
te belonen, heeft het gewenste resultaat opgele
verd. Moor kopij blijft natuurlijk altijd voorwaar
de nummer één om een mooi tijdschrift te kunnen 
maken. Daarom: heeft u iets te melden over uw 
slangen of over slangen in het algemeen, aarzel 
niet en schrijf het op. Het hoeft heus niet allemaal 
in vlekkeloos Nederlands of Engels. De redactie 
post de noodzakelijke correcties wel toe en zal 
ook in overleg met de auteur eventueel de 
opbouw van het artikel aanpassen. 

Voor het tijdschrift is een nieuwe drukker gevonden, 
die snel no aflevering van de kopij al proefdrukken 
kon loten zien. Bovendien heeft de vereniging een 
verzendbedrijf ingehuurd, waardoor het verpakken 
en versturen niet meer door actieve leden hoeft te 
gebeuren. Ook dit levert een aanzienlijke tijdwinst 
op. Het bestuur en de redactie hopen dot Utteratura 
Serpentium in de nabije toekomst regelmatiger en 
in de geplande maand bij de leden wordt bezorgd. 

Inmiddels zal het u opgevallen zijn dot ook de lay-out 
van het nieuwe jaargang is veranderd. Het bestuur van 
de Europese Slangenvereniging hoopt dot u het tijd
schrift met plezier zult blijven lezen en stoot natuurlijk 
altijd open voor suggesties van leden voor verbetering 
van Utteratura Serpentium of de vereniging als geheel. 

Op de jaarlijkse Slongendog kwamen dit jaar minder 
bezoekers of don in 1997. Dit jaar telde de beurs 
zo'n 2200 bezoekers, enkele honderden minder don 
het jaar daarvoor. Deels was dit te wijten aan andere 
reptielenbeurzen die gelijktijdig plaatsvonden. 
Bovendien komen er steeds meer reptielenbeurzen. 
Niettemin levert de Slongendog nog altijd een positief 
saldo op en blijft het één van de belangrijkste activi
teiten van de vereniging. In 1999 wordt de Slangen
dog op 2 oktober gehouden, wederom in Houten. 
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[ü]EDEDELING 
51.!ANGENDAG 1999 

De jaarlijkse slangendag van de Europese Slangen
vereniging vindt dit jaar plaats op zaterdag 2 okto
ber 1999, en wel in het Euretco Expo Center, Mei
doornkade 24 (industrieterrein Doornkade) in Hou
ten. Voor meer informatie kunt u terecht bij de 
secretaris van de vereniging: 

Jan-Cor Jacobs, 
Tel 030·2801115; 
E-mail: ess·secretary@wxs.nl 
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