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ALGEMENE LEDENVERGADERING
Op dinsdag 29 mei 1990 houdt de Nederlandse Doelgroep Slangen een algemene ledenvergadering. Deze zal plaatsvinden in de
Emmaus-MAVO te Zoetermeer, Kurt Weillrode
33. De aanvangstijd is 20.00 uur precies.
Op de agenda staan in ieder geval de volgende punten:
- jaarverslag van de secretaris,
- jaarverslag van de penningmeester,
- begroting 1990,
- benoeming secretaris en penningmeester,
- naamsverandering van de Nederlandse
Doelgroep Slangen in Europese Slangenvereniging/European Snake Society.
Voorstellen van leden kunnen ook behandeld
worden, mits deze uiterlijk 18 mei 1990
schriftelijk en ondertekend door vijf leden,
bij het bestuur zijn ingediend.
Het bestuur stelt voor G.A. Games te benoemen als secretaris en A.E.L. Games te benoemen als penningmeester (deze functies
worden nu al tijdelijk door hen vervuld).
Andere kandidaten voor één of beide functies dienen uiterlijk 23 mei 1990 schriftelijk bij het bestuur voorgesteld te zijn,
ondertekend door vijf leden en vergezeld
van een bereidverklaring van de kandidaat.
Het bestuur stelt voor de naam van de vereniging te veranderen in: Europese Slangenvereniging/European Snake Society. Dit komt
beter overeen met de huidige samenstelling
van de vereniging en zal het werven van
buitenlandse leden vergemakkelijken. Vooral
echter zal het nastreven van de doelstellingen van de vereniging in een steeds meer
verenigd Europa bevorderd worden.
De vergadering is uitsluitend toegankelijk

voor leden. Als u de vergadering wilt bijwonen, wilt u zich dan vooraf schriftelijk
aanmelden bij de secretaris.
SLANGENDAG 1990
Op 20 oktober zal wederom de slangendag
worden georganiseerd. Indien u interessante
ervaringen hebt op het gebied van het houden
van en kweken met slangen, reizen, of iets
wete~swaardigs te melden hebt op het gebied
van ziekten en gezondheid, vragen wij of u
bereid bent daarover een voordracht te houden. Wij verzoeken derhalve diegenen die op
deze datum een lezing wensen te geven, zich
vóór 1 juli a.s. op te geven aan de secretaris van d~ Doelgroep:
Guido Games,
Pauwenveld 18,
2727 DE Zoetermeer.
Gaarne vernemen wij dan:
- de titel van uw voordracht en een korte
inhoud,
- welke audio-visuele middelen u wenst te
gebruiken,
- de tijdsduur van uw voordracht.

