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Daarnaast brengt het secretariaat te Parijs iedere drie

jaren een bijgewerkte adreslijst uit van alle C.I.D.A.-leden,

met vermelding van hun specialisaties en belangstellingen (.op

arachnologisch gebied). Deze adreslijst verschijnt ten tijde

van het arachnologencongres, dat dan plaats vindt, want ook

die worden om de drie jaar gehouden.

De congressen worden op instigatie van de C.I.D.A. door

een land georganiseerd. Het zijn wetenschappelijke congressen

met voordrachten over allerlei onderwerpen, die met spinachti-

gen te maken hebben. Tijdens het congres vindt een vergadering

plaats van de nationale vertegenwoordigers, de zgn. correspon-

denten, en daarna de algemene ledenvergadering, tijdens welke

verslag wordt gedaan van de activiteiten in de afgelopen

periode, de financiën worden besproken en de plannen voor de

komende drie jaren worden onthuld, tot aan het volgende congres

waarvoor dan ook de plaats wordt uitgekozen.

Nog niet alle Nederlandse spinnenliefhebbers zijn lid van

deze zeer nuttige internationale vereniging. Daarom som ik hier

kort alle voordelen van het lidmaatschap op.

Tegen betaling van een gering bedrag per jaar (.met

ingang van 1984 60 Franse francs, dus minder dan f. 25,00)

ontvangt U jaarlijks (.omstreeks April) een lijst van de titels

van publicaties over spinnen en spinachtigen (.exclusief mijten),

die in het voorafgaande jaar werden gepubliceerd. De lijst is

natuurlijk niet geheel compleet, maar de ervaring leert dat de

belangrijkste artikelen er echt wel op staan. Zo heeft men

eerder dan met enig ander systeem het laatste nieuws in huis.
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Volgend jaar zal ook, voor het eerst, een nieuwsbrief van de C.I.D.A.

aan de leden worden toegezonden. Daarin staan dan berichten van de

vereniging, vragen van leden om hulp, misschien korte artikeltjes over

algemene onderwerpen. Een reden te meer voor wie nog geen C.I.D.A.-lid is

zich nu te verzekeren van dat nieuwe communicatiemiddel in de arachnolo-

gische wereld. Wie zich nu opgeeft kan geheel 1984 nog van zijn nieuw

verworven rechten genieten. Ik geef Uw naam graag naar Parijs door.


