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�VAN HET BESTUUR
voor de kascommissie. Wie zitting wil nemen in
de kascommissie, kan zich in verbinding stellen met
de secretaris.
• rondvraag

• UITNODIGING
JAARVERGADERING ESV
jaarlijkse lede11vergaderi11g

Het bestuur van de Europese Slangen Vereniging nodigt
alle leden uit voor de jaarlijkse ledenvergadering. Deze
vindt plaats op woensdag 20 mei 1998. De agenda
bevat de volgende punten:
• openingswoord door de voorzitter
• jaarverslag van de secretaris
• financieel jaarverslag van de penningmeester
• statutair aftreden van de vice-voorzitter
A. van Weerkom.
Dhr.Van Weerkom is herkiesbaar. Tegenkandidaten
kunnen zich tot vijf dagen voor de vergadering bij
het bestuur melden. Hun kandidatuur dient verge
zeld te gaan van vijf handtekeningen van leden van
de vereniging.
• benoeming van de kascommissie.
Het bestuur is dringend op zoek naar kandidaten

De vergadering wordt gehouden ten huize van de
secretaris, W.A.Vultostraat 62 in Utrecht. Telefoon:
030-2801115. Wie de vergadering wil bijwonen, dient
zich ten minste een week van tevoren aan te melden.
Eventuele schriftelijke suggesties voor de vereniging,
Litteratura Serpentium of de Slangendag stelt het
bestuur bijzonder op prijs.

• SLANGENDAG 1998

Dit jaar zal de slangendag plaatsvinden op zaterdag 3
oktober. Locatie zoals voorgaande jaren:
Euretco Expo Center, Meidoornkade 24, Houten.
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MEDEDELINGEN
• INTERNATIONALE REPTIE
LEN-AMFIBIEENBEURS

Routebeschrijving:
met de auto:

Op zondag 17 mei 1998, van 11.00-17.00 uur, wordt in de
Jan Massinkhal,Nieuwe Dukenburgseweg 5 te Nijmegen een
internationale reptielen- en amfibieÎnbeurs gehouden.
Voor reserveringen van standplaatsen is het noodzakelijk dat
u zich bijtijds hiervoor aanmeldt i.v.m. de grote belangstelling.
Kosten standhouders: voorinschrijving:f 25,-- p. mtr; op 17
mei:f 35,- p.mtr.
U kunt zich telefonisch/schriftelijk/via fax aanmelden. Na ont
vangst van het reserveringsgeld is uw aanmelding definitief.
U ontvangt daarna het bewijs van reservering. U dient uw
overschrijving te verrichten op gironummer: 7299396, tn.v.
B. Bernaards/B. Coenen, Molenhoek, o.v.v. uw naam/woon
plaats. lnfonnatie (024) 3584172 of (024) 3585665 (dit zijn
tevens faxnummers).
Entree bezoekers:volwassenen f 7,50; kinderen t/m 12 jaar
f 2,50.

- komende van Arnhem, vanaf Keizer Karelplein rich
ting 's-Hertogenbosch, Graafseweg, bij 6e stoplicht
linksaf, bij 2e stoplicht (bij Texaco) rechtsaf, bij Ie afslag
linksaf;
- komende van 's-Hertogenbosch, na brug over Maas
Waalkanaal bij Ie stoplicht rechtsaf, daarna Ie stop
licht (bij Texaco) rechtsaf, bij I e afslag linksaf;
- komende van Köln, Düsseldorf, Venlo afslag
Wijchen/Nijmegen, dan verder als vermeld bij komen
de van 's- Hertogenbosch.
openbaar vervoer:

Vanaf het centraal station van Nijmegen lijn 3. Deze bus
vertrekt voor het eerst om 10.45 uur. Daarna ieder uur.
Uitstappen halte Jan Massinkhal.
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