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VOORWOORD / FOREWORD

De Europese Slangenvereniging bestaat inmiddels 28 jaar en het bestuur is er apetrots
op dat de vereniging is uitgegroeid tot een
toonaangevende organisatie op het gebied
van slangen en hun verzorging in het bijzonder. Maar zoals dat helaas wel vaker
het geval is, betekent ‘toonaangevend’ niet
dat er ook duizenden leden zijn. Nog altijd
zijn er slechts enkele honderden slangenliefhebbers lid, terwijl de bezoekersaantallen op reptielenbeurzen en met name de
Slangendag in Houten toch onomstotelijk
aantonen, dat er duizenden enthousiaste
terrariumhouders zijn met een voorliefde
voor slangen. Hoewel het met de vereniging financieel aanzienlijk beter gaat dan
enkele jaren geleden, blijft de noodzaak om
meer leden te werven, bestaan. Want alleen
met meer leden kunnen we de kosten voor
het tijdschrift dragen. Daarom bij dezen het
verzoek aan iedereen om slangenliefhebbers binnen de kennissenkring warm te
maken voor een lidmaatschap.
Na 28 jaar is de vereniging ook weer eens
toe aan nieuw bloed in het bestuur. Voorzitter Remco van der Bolt heeft al ruim een
jaar geleden te kennen gegeven om privéredenen te willen stoppen. De afgelopen
jaren heeft hij onder meer de contacten
met de overheid en andere organisaties op
het gebied van dierenwelzijn verzorgd. Met
name in de periode dat onze vereniging op
sterven na dood was en op de rand van de
financiële afgrond stond, heeft Remco erop
gestaan om door te gaan en te proberen
een uitweg uit de malaise te vinden. Dat is
gelukkig gelukt, en daarvoor is het bestuur
Remco diepe dankbaarheid verschuldigd.
Remco, die na Pieter Stoel pas de tweede
voorzitter van de vereniging was, wordt opgevolgd door Jasper Roseboom uit Utrecht.
Jasper heeft al enkele malen geholpen bij
de organisatie van de Slangendag en daar

The European Snake Society meanwhile
has been around for 28 years and the
board is very proud that it has developed
into a leading organization in the field of
snakes and their management. However,
as is the case with other organizations,
‘leading’ does not necessarily mean that
there are thousands of members. We still
only have a couple of hundreds of snake
enthusiasts who joined the society. This
is in sharp contrast with the numbers
of visitors we get on reptile fairs, especially on the Snake Day in Houten. And
although the society is in a much better
financial situation than a couple of years
ago, we still feel the necessity of getting
more members. It is only thanks to their
financial contribution that we can bear the
costs of this magazine. Therefore this is a
warm request to everybody: please try to
persuade other snake hobbyists you know
to become a member.
After 28 years, the society also needs some
new blood in the board. Chairman Remco
van der Bolt already announced a year ago
that he wanted to stop his activities for personal reasons. These past years he took
care of the contacts with the government
and with other organizations in the field of
animal welfare, amongst others. And when
the society was almost terminal and on the
edge of a financial crisis, Remco insisted to
go on and to find a way out of the crisis. He
fortunately succeeded and therefore the
board owes deep gratitude to Remco.
Remco, who was only the second chairman of the society after Pieter Stoel, will
be replaced by Jasper Roseboom from
Utrecht. Jasper already helped organizing
the Snake Day a couple of times and there
he proved to have organizational skills.
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bewezen over organisatorische kwaliteiten te beschikken. Wij hopen dat Jasper
zijn draai in het bestuur snel vindt en dat
de vereniging onder zijn leiding verder zal
groeien.
Al ruim zes jaar bestaat het bestuur uit
slechts drie personen, te weten een voorzitter, een penningmeester en een secretaris.
Gelukkig heeft Richard de Jong uit Rotterdam zich bereid verklaard het bestuur als
algemeen lid te versterken. Met de komst
van Jasper en Richard krijgt het bestuur
ongetwijfeld weer nieuwe ideeën en de vereniging nieuw elan.
Het bestuur en de redactie van Litteratura
Serpentium wensen u ook dit jaar weer veel
plezier met uw hobby en natuurlijk hopen
wij u te zien op de Slangendag, zondag 12
oktober in Expocenter Euretco aan de Meidoornkade 24 in Houten, Nederland.

We hope that Jasper will soon find his
way in the board and that the society will
continue to grow under his guidance.
For over six years now, the board only
consisted of three persons, namely a chairman, a treasurer and a secretary. Luckily,
Richard de Jong from Rotterdam was volunteering to join the board as a member.
With Jasper and Richard joining, the board
will definitely get new views and the society
will get a new élan.
The board and the editors of Litteratura
Serpentium wish you a new satisfying
year and of course we hope to see you
on the Snake Day, Sunday the 12th of
October in Expocenter Euretco in Houten,
the Netherlands.
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