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AARVERSLAG 1999
1999 was het jaar waarin een voor een belangrijk
deel vernieuwd bestuur de Europese Slangenvereniging moest gaan leiden. Een nieuwe voorzitter, een
nieuwe penningmeester en een nieuwe ledenodminstroteur. Daarnaast gaf hoofdredacteur René van der
Vlugt te kennen zijn functie niet meer te kunnen combineren met zijn gezinsleven en werk. Ook voor hem
moest op korte termijn vervanging worden gevonden.
Vanaf deze ~oots wil het huidige bestuur nogmaals
zijn oprechte bewondering en donk uitspreken voor
het vele werk dot René heeft verzet.
Verder is een dankwoord op zijn plaats voor oudvoorzitter Pieter Stoel en oud-penningmeester
Guido Gomes, die jarenlang veel van hun vrije tijd
in de vereniging hebben gestoken. Zonder hen zou
de Europese Slangenvereniging nooit hoor huidige
niveau en omvang hebben bereikt.
Achteraf moeten we helaas constateren dot de
bestuursvernieuwing niet vlekkeloos is verlopen.
Met name de ledenadministratie is niet goed van de
grond gekomen. Inmiddels hoopt het bestuur de
grootste knelpunten te hebben weggewerkt.
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Het ledental schommelt rond de 750, waarbij verutt
het grootste aantal leden utt Nederland afkomstig is.
Gezien de internationale uitstraling die de
vereniging pretendeert te hebben, volt het aantal
buitenlandse leden tegen. In de toekomst zal het
bestuur trachten meer bekendheid te verwerven
door gerichter contact te zoeken met buitenlandse
verenigingen en instellingen. Aan het tijdschrift kon
het in elk geval niet liggen: de kritiek op Litteratura
Serpentium is over het algemeen lovend.
De Slongendog 1999 was zonder meer succesvol te
noemen. Het aantal standhouders was buiten
verwachting groot. Helaas houdt niet iedereen zich
aan de wettelijke voorschriften, zo bleek. De
Algemene Inspectiedienst (AID) heeft deze keer
dieren in beslag genomen die zonder de vereiste
vergunningen werden verhandeld. Het bestuur wijst
er nadrukkelijk op dot aanbieders en kopers zelf
ervoor dienen te zorgen dot de papieren in orde
zijn. Bij twijfel dient men bij het Cites-bureou ruim
van te voren om informatie te vragen.

Jan-Cor Jacobs, secretaris.

