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BESTUURSMEDEDELINGEN
***

JAARVERSLAG 1990
In 1990 bestond de vereniging tien jaar. Zij groeide in het afgelopen jaar tot een totaal aantal
leden van ± 600, van wie ongeveer een vierde deel buiten Nederland woont.
Dit is het juiste moment om onze dank en waardering uit te spreken voor alle mensen
die het mogelijk maken dat de vereniging blijft functionei;.e n en die het tijdschrift Litteratura
Serpentium laten verschijnen. Dat is niet alleen het bestuur, maar dat zijn nog veel andere
mensen, die dat allemaal doen in hun vrije tijd, zonder daarvoor enige vorm van financiële
vergoeding te ontvangen. Zonder de inzet van de redactie en de vertalers zou Litteratura
Serpentium niet verschijnen en zonder de mensen van de verzendgroep zou het niet verstuurd
worden. Bij het organiseren van de Sla~gendag zijn altijd weer veel mensen nodig om alles te
regelen en om de dag zelf soepel te laten verlopen. Voor andere activiteiten staan wéér andere
leden klaar om mee te werken. De inzet van hen allen en van al die leden die op de één of
andere manier in de vereniging actief zijn is essentieel voor het voortbestaan van de vereniging.
In 1990 startte het bestuur met een nieuwe penningmeester en tegelijkertijd een nieuwe
secretaris. Ook werd het bestuur uitgebreid met Anton van Woerkom als vice-voorzitter.
In het afgelopen jaar werd de naam van de vereniging gewijzigd in Europese Slangen
Vereniging. We hopen dat het zo makkelijker is om de ?vereniging een bredere en meer
internationale basis te geven. Hoewel we een meerderheid aan Nederlandse leden hebben,
zitten de groeimogelijkheden toch vooral in het buitenland. Ook het werven van artikelen, geschreven door buitenlandse auteurs, zal eenvoudiger zijn. Dit biedt de mogelijkheid de leden
bekend te maken met mogelijk andere gezichtspunten en nieuwe inzichten wat betreft het
houden en kweken van slangen.
Er werd besloten om Litteratura Serpentium een nieuwe vorm te geven. Zowel een betere
kwaliteit papier als een meer professionele lay-out en druktechniek zorgen dat het uiterlijk
van het tijdschrift voortaan meer overeenkomt met de inhoud.
De vereniging wil in 1991 weer een supplement uitgeven waarin vermeld staat welke
slangen gehouden worden door onze leden.
Mede namens de overige bestuursleden hoop ik, dat u met plezier lid zult blijven van de
Europese Slangen Vereniging.
Guido Games, secretaris.
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FINANCIEEL VERSLAG
REKENING VAN BATEN EN LASTEN

(J-1-1990 t/m 31-12-1990)
Lasten

Baten
Contributies
Donaties
Advertenties
Losse verkoop
Verkoop oude jaargangen
Slangendag
Verkoop diversen (o.a. posters)
Rente

f

18269,30
220,-575,-173,25
2359,76
1512,43
697,50
635, 71

Drukkosten
Verzendkosten
Redactiekosten
Administratiekosten
Kamer van Koophandel
Afschrijving computer, enz.
Batig saldo

f 24442,95

f

10095,73
2754,32
609,38
975,54
76,90
1369,28
8561,80

f

24442,95

BALANS PER 31-12-1990
Activa
Kas
Postgiro
Renterekening
Plusrekening
Amro Bank
Rabo Bank Zoetermeer
Rabo Bank Utrecht
Tegoed van advertenties
Vooruitbetaalde drukkosten
Tanden Computer
Star Printer
HP Deskjet Printer
Offsetpers
Electrische schrijfmachine
Sealapparaat
Borgstelling P.T.T.

Passiva

255,95
7662,79
2,21
- 17974,87
22,96
950,75
6,87
575,-900,-600,-370,-1130,-f

Vooruit ontvangen contributie
Nog te betalen drukkosten
Nog te betalen verzendkosten
Kapitaal

10811, 25
1771,-706,60
- 17337,55
f

-,--,--

.

175,-f

f 30626,40

30626,40

BEGROTING 1991
Baten
Contributies
Donaties
Advertenties
Rente
Verkoop oude jaargangen
Verkoop diversen
Slangendag
Nadelig saldo

Lasten
f 18500,--

200,-700,-700,-2000,-500,-1500,-1060,--

Drukkosten
Verzendkosten
Redactiekosten
Administratiekosten
Kamer van Koophandel
Herdruk jaargang 2
Index Jaargang I t/m 10
Afschrijving computer, enz.
Onderhoud apparatuur

f 16500,--

3500,-800,-800,-60,-500,-1000,-1700,-300,-f 25160,--

