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BESTUURSMEDEDELINGEN 

INTENTIEVERKLARING 

De besturen van de Nederlandse Vereniging voor Her
petologie en Terrariumkunde LACERTA, de Neder
landse Doelgroep Slangen en de Nederlandse Schild
paddenvereniging, hierna respectievelijk te noemen 
Lacerta, NDS en NSV, zijn van mening, 

* dat het inzicht in de betekenis van particuliere 
verenigingen op het gebied van het houden en kwe
ken van exotische diersoorten, alsmede in de al
daar aanwezige kennis over dergelijke dieren in het 
algemeen en natuurbeschermingsaspecten in het bij
zonder, groeiende is; 
* dat de functie van dergelijke verenigingen als 
centra van educatie en voorlichting over de natuur 
steeds belangrijker wordt, gezien het feit, dat 
steeds meer diersoorten in de natuur met uitster
ven bedreigd worden; 
* dat financiële en personele beperkingen het in
vullen van een aantal van de specifieke taken van 
dergelijke verenigingen belemmeren. 

Bovengenoemde besturen verklaren hierbij te willen 
komen tot een intensievere samenwerking op het ge
bied van: 

* verzamelen en uitwisselen van kennis omtrent het 
verzorgen en kweken van de voor de desbetreffende 
vereniging specifieke doelsoorten; 
* het geven van informatie en educatie omtrent de
ze dieren; 
* het stimuleren van samenwerking met andere, ge
lijksoortige verenigingen. 
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De identiteit van Lacerta, de NDS en de NSV zal zo 
goed mogelijk in stand worden gehouden. 

A.M. Kronenberg P. Stoel G.J. Visser 
voorzitter NSV voorzitter NDS voorzitter Lacerta 
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