
2e vergadering Ï{istorische Verenin&íng'tle Ztjpe't i.tu a l' at.h.v. Ce farnÍl-ie Schuyt.
Besluitenlijst 1o verpgodertng van de ï{.1. op 3a/11/s? in hetÏorpshuis rrle lJy-tkijku,goecgekeurcl Brllrv. c,ó *stlelr' van Joop
liederlroorrlr ïn pla:ts van ',nriskundige moe'b clat zijn:Ë.C.N,-meàewer-
ï;lodel brÍefhaofd van *etieirtlng "te klok moet Luiden" akkoord.kÈro
secr.vraagtprijsopgat:fcrr:kkenbrÍefhoofdenenve1op.-ieÍIo
41* vignet op het briefhoofd rqordt geCacht aan het zegel voorÍnnle iijpe en i{azepolC.er'u van ;.ir J.§óIonje. (nit zegel maslct Ceeluit van een akte van transport,(= overdràcht) van oíroerend goed
voor het gerecht (vocr ï,íapblean).
Er .'iordt een 'fwervingsbrief" opgesteti, san te l,renden bij de
opening van het multifunctioneel centrÍm te tt fiand op 15/1/87"
ltïet het verzenf en van Ce ','vervingsbrief naar banken, kerken, bedriJ-
ven, polCerbesturen, vvvt§, eci. ,sordt ge.;racht toi-eigen Uíief-pnlier ter beschikking staat.
$ecr. rlac§]t kontakt oïl net ï,ir. J.Belonje voor een ontmcetlng met
voorzitterenarchj-varis.}*1r..B.,,ÀIasn1etenthausiastl
Bi.bliografie en biografie van lir. 8., $&Eengestel-d coor ilj.À.Farel
en P. .Teeling, werd de H.l,r. "De zlJpe" 'oom niët'* ter beschikkingqc.steld.
Het re;:ertorium van i'Jir. Rom.bach weril §tt 35.-- aengeschaft.
Xr ",uordt door secr. een rekening geolend bij het §.0.O. te Schagen,
teneinde van de stencil- en llchtdnrksenvice gebrÈÍk te kunnen
m&ken.

1Í. ::;eer, verzorgt aansre''ï.Ci*g van onze vereniglng bij het pröv. cult.
e*ntrum (Beeckesteyn" te -Yel-sen.

12. §ecr. stelt }e*en- an verzendlijet samenr
13. §eerr lverkt enketefovmulier nacer uit en rkleurt het in'r.
14. {*qp-Ielruyt- e§ erëc,Tr ver:."r*&m€lBa &dressen mogeli,ike begunstisërq

15. Van oe werkgrosEen:
&. Àrchiefonilerzoetrc i.e gestartg
b. esehiedenin zuivelindustrle ldem;
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tr lí.ll.l{erk te $t.n.brug moet ',ï.achten tot na het
tf nèemen boertlerljen, land, enz. niet 4gestart.

pr0-
ces !

ljr tt vervosr te water is geetart,
Yolgende vergaCering t.h.v. Trrridar §1_r 2/?_ a.s. (cus nlet op 8/p,).
Ee.8rs-!"14s-l-9-§5.r
Yergaderlngen/2a,,,:,lhuur f 1*,f,.--
Kosten pennm. 20CI.-*
i{osten secrr * 30S.--
Postz,::gels 201.--
*Irukri,ierk 70C.--
Not*ris 30CI.*-
Knmer van Ï(ooi:hanf,el 55.*-
AanschaffÍng Boeken ect.- 445.*:
K*sten beeldarchlef ;--F5Er-r

#Totaal: f 7-,15A,--

Kosten',verkgroepen : P,l,{

" banCrecorder: Pil,ï
lle secretarís

Piet Bosn&n.
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