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MEDEDELING 

De Europese Slangenvereniging, nu en in de toekomst 

De Europese Slangenvereniging organiseert al vele jaren 

een zeer succesvolle Slangendag. Succesvol, omdat 

elk jaar weer een heleboel oude bekenden elkaar kun

nen treffen om samen over hun geliefde hobby te pra

ten. Succesvol ook omdat uit de enorme nationale en 

internationale belangstelling duidelijk blijkt dat het ver

zorgen van slangen een hobby is die leeft en zeker niet 

op een dood spoor zit. Dit blijkt ook uit het enorme 

aanbod van nakweekdieren op de Slangendag. En dat 

aanbod lijkt elk jaar weer toe te nemen. Gelukkig niet 

alleen in absolute aantallen, maar ook in het aantal ver

schillende soorten waarvan nakweek aangeboden wordt 

Een goede zaak vindt het bestuur van de ESV omdat 

hieruit blijkt dat vele mensen op een uiterst serieuze 

wijze met hun hobby bezig zijn en zich heel goed van 

hun verantwoording tegenover de natuur bewust zijn. 

De slangenhobby leeft dus en dat komt ook tot uiting 

in het nog steeds groeiende ledental van de ESV. 

Inmiddels zijn we het aantal van 850 leden al ruimschoots 

gepasseerd waarbij de groei in het binnen- en buiten

land ongeveer gelijk opgaat. Het belangrijkste contact 

met die leden gaat via het verenigingsblad Litteratura 
Serpentium dat zowel in een Nederlandstalige als een 

Engelstalige editie verschijnt en in het algemeen zowel 

naar vorm als naar inhoud erg goed gewaardeerd wordt, 

iets wat zeker ook geldt voor onze Internet-pagina's. 

Een succesvolle Slangendag, een gewaardeerd vereni

gingsblad. Het gaat goed met onze hobby en onze ver

eniging en daar is het bestuur dan ook blij om. 

Toch is er een schaduwzijde. Ondanks het soepele ver

loop van de Slangendag en een professioneel ogend ver

enigingsblad is de ESV zeker geen professionele orga

nisatie maar slechts een simpele vereniging die drijft op 

een hele kleine groep vrijwilligers. Succes komt niet van

zelf en al vele jaren nu draait de vereniging op deze zelf-

de kleine groep die, vaak noodgedwongen, een groot 

deel van zijn vrije tijd opofferen aan de leden van de ver

eniging. 

Deze kleine groep vindt dat geen goede zaak. Wil de 

vereniging in de toekomst zo gezond blijven als ze nu is, 

dan zijn nieuwe ideeën en nieuwe impulsen niet alleen 

broodnodig, maar zelfs van levensbelang. Dit kan alleen 

als er meer leden actief betrokken raken bij de vereni

ging, als taken door frisse, enthousiaste mensen weer 

voortvarend opgepakt worden. 

Het bestuur doet hierbij dan ook een oproep aan leden 

die mee willen helpen aan het bloeiend houden van onze 

vereniging om zich te melden. Een oproep die serieus 

genomen moet worden. 

We vragen mensen die een bijdrage willen leveren aan 

redactiewerkzaamheden voor Utteratura Serpentium (met 

name vertaal- en correctiewerkzaamheden), voor 

bestuurswerkzaamheden en voor de organisatie van de 

jaarlijkse Slangendag. Ervaring is absoluut niet noodza

kelijk, wel een dosis serieus enthousiasme en verant

woordelijkheidsgevoel. 

Wanneer je je hobby een warm hart toedraagt en wilt 

dat de ESV een bloeiend voortbestaan blijft leiden, de 

Slangendag een jaarlijks terugkerend evenement blijft en 

Utteratura Serpentium tweemaandelijks, en (beter dan 

nu) op tijd blijft verschijnen, ga dan even bij jezelf na hoe 

belangrijk deze punten voor je zijn en welke bijdrage je 

wilt leveren. Aarzel je toch nog, neem dan vrijblijvend 

contact op met de voorzitter, secretaris of hoofdre

dacteur waarvan naam en telefoonnummer in de colo

fon, voor in dit nummer, opgenomen zijn. Zij kunnen 

je nader uitleg geven over de inhoud van de verschil

lende taken of antwoord geven op je vragen. Bel gerust 

We rekenen op jullie hulp! 
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