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NOTULEN van

datum en uur

voorbereiding oprichting historische
vereniging Zijpe
24 auoustus 1982

aanwezig 10 personen

D. Nolson, mej. G. Noorman.afwezig

samengesteld door

afschrift aan

J. Nederkoorn.
diverse + notariskantoor Vrieling.

Aangenomen de volgende amendementen op de
P.C. Morsch, J. Nederkoorn, J.P. Verkaik
artikel 1, zin 2
Het werkgebied van de verenigi-ng omvat het grondgebi-ed van de ge-
meente Zijpe.
artikel 6 1id 1,
toegevoegd:
a. overlijden c.q. ontbinding van leden - rechtspersonen.
(onder à, b, c worden vervangen d.oor b, c, d).
artikel l-0, lid 1
toevoegen zín 2
Brj de samenstelling van het bestuur wordt gestreefd naar een even-
wichtige verdeling voor wat betreft l-eeftijd en vertegenwoordiging
van de dorpen.

artikel l-5, lid 2

"dr.ie maandenrt wordt rtvier maandentr.

artikel 16, Lid 1
toevoegen achter stemmen:
in een vergaderi"g-ï"a"i" tenminste de helft van het aantal- leden
aanwezig is.
toevoegen als l-id 2:
2. rs het verei-ste aantal leden i-n een in het vorige lid bedoelde

vergadering niet aanwezig, dan wordt binnen vier weken een nieuwe
algemene vergadering belegd. In de schrifte1ijke convocatie wordt
vermeld dat in deze vergaderi-ng tot ontbinding van de vereni_ging
kan worden besloten, ongeacht het aantaL aanwezige r-eden, mi-ts
met een meerderheid van drie/vierde van de ui-tgebrachte stemmen.

Met de notaris te bespreken:

- is het gewenst hoogstens eenmalige herverkiezing van bestuursLeden
vast te leggen ?

voldoende geregeld wat rnoet gebeuren bij overlijden voorzitter?
de (beperkte) continuiteit van de financiëIe commissie voldoen-
geregeld ?

het beter te spreken van rrvoordrachttt of trvoorstelrr ?

Een lijst van te bestuderen onderwerpen, opgesteld door mevrouw G.
van den Hul passeerde de revue. Enkel-e onderwerpen werden nog door
de vergadering toegevoegd.

oprichtingsvergadering op woensdag 10 november, 20.oo uur in het
dorpshui-s te Sint Maartensbrug.

Een commissie van voorbereiding (nijinx, mevr. van den Hu1, mej.
A. de Leeuw (indi-en bereid), Morsch, Nederkoorn, Verkaik) komt op

door mejuffrouw A. de Leeuw
opgestelde concept-statuten
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rvolg 16 september, 20.00 uur, bijeen in gemeentehuis Schagerbrug.

Voor een eerste bestuur zijn reeds als candidaat-bestuursleden be-
schikbaar:
- P. Bosman

- J.E. Koster (met voorbehoud)
- G.A. van den Hul-Geensen
- H.L. Hijink (met voorbehoud)
- P.C. Morsch
- J. Nederkoorn
- J.G. Schuijt
* J.P. Verkaik

Aan pastoor A.F.M. Goedhart, D. Nolson, G. Noorman en A. de Leeuw

wordi bij deze gevraagd of zíi candidaat wil-fen zijn voor het eerste
bestuur. Gaarne een reactie hierop vóór 16 september aan de heer
H.L. Hijink.

Nederkoorn neemt contact op met notariskantoor Vrieling.
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