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Postadres: Postbus 5,1?50 AA Schagerbnrg

Grote Sloot

336

Tet. (02247)

19 41

Aan

de deelnemers en belangstellenden

Historische vereniging'rde Zijperf

Alhier.

Uw brief va,n:

Uw kerunerk:

Onderwerp:

Kenmerk:

Schagerbrug:

28 oktober 1982

Oprichtingsvergadering Historische vereniging "de Zijpett.

Het verheugd ons u hierbij uit te nodigen voor de vergadering ter oprichting van de Hj-storische Vereniging "de Zijper'. Deze vergadering wordt gehouden op woensdag 10 november a.s. om 20.00 uur in het Dorpshuis te Sint
Maartensbrug.

Assllg.
1.
2.
3.
4.
5.

.,

Opening

Toelichting op de totstandkoming van de Historische Vereniging.
Besluit ter oprichting van de Historische Vereniging "de Zijpe'r.
Vaststelling statuten (zie bijlage).
Verkiezing leden van het bestuur.
Kandidaten voor het bestuur zijn:
l-. de heer P. Bosman
-'l - ir 2. de heer J.G. Koster

"Tn;r;-il*. mevrouw G.A. van den Hul-Gegnsen,r .n
de heer P4c.. Mors cn /ma. n7"7,/1*d.yc"
7a.i 4.
5. de heer J.§. Nederkoorn 4/uée,t'{-'(Ëa, /
jae'S' 6, de heer J.G. Schuijt
í
7 . de heer J . P. Verka ík ;,ila,/ q"o.$,
r(andidaten kunnen tot de behónOeting van di-t agendapunt worden voorge-

steld

6. Verkiezing voorzitter.
Kandidaat is: de heer P.C. Morsch
Kandidaten kunnen tot de behandeling van dit

agendapunt worden voorge-

ste1d.

7. Vaststelling contributie.
Voorgesteld wordt f 3O,- per jaar voor leden en f
8, Vaststelling minimum-bijdrage donateurs.
Voorgesteld wordt f 10,=.
9. Discussie over de activiteiten van de Historische
10. Wat verder ter tafel komt.
11. Rondvraag en sluiting

1-Or=

voor jeugdleden.

veren].g]-ng.

- zie vervolgblad l- Verzoeke biJ beantwoording van deze brief, datum en ons kenmerk te vermelden.

7-oz"

$"*"rnin Q,irn
d.atum:

28 oktober 1982

De j.nschrijving als lid en eventuele betaling van de contributie voor
kan in dezelfde vergadering geschieden.
Graag

tot ziens op de 1Oe november
Met

1983

!

vriendelijke groeten

namens de voorberei.dingswerkgroep,

Henk

Hijink.
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