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Eesluitenli"ist 3e v*rgadering }iistorische r,IerenlgÍng "}e Ziipe"
ce fanilie v.l{ul.
ffi.
dj_nsdsrs
1.|evo1gendevergaderingisvastgeste1dop*&tlteit.h.v.
de familie Bosman.

d.C.

Door de pènningmeester wordt een bijgestelde begroting- geproCu-'
ceerd, wàlk st[k aan deze beeluitenllist kan worden gehecht.
3, Bijetelli-ng dezer begroting &.§,vr hogere notarlskoeten (f 36A.').
opgenomen worden vCIor Ë€n jaarboekje.
4. Er moet een bedrag van f
5, ïdes vo*ï een bandrecorder. (\\ie kunnen beschikken over de banCrecorder van de CuCheidskamer, doch een ëiggn b.r. met wat meer
nogelÍ jkheden ruordt zeeY gewenst geacht).
6, Een bedrag voor een paket basÍs-literatuur C.lent w&} begroot.
'f, ïn "Zijper ïnformatie" moet elke maand een artikei{tje) var (oTer)
de ï{.V, worden geplaatst" TruÍda zorgt da&rvoor"
a
Truide maak;t concepten vrervi:rgsbrl-f\ren; ddn voor persoonlÍjke
begunstigers en een voor bedrijven en ins*uellingen"
g. plet B. maakt, samen met Joop K. een ttwelkomsbrief" t.b.v' de leden
iAi- ;ge*a*ndín vsorden contrtbutle te betal-en vÍa eccept-glrokaart.)
1O. Joop ïitr. vraagt verelag aan van de Provinciale Ïns-peetie Öer Archieven in N.H. óver 1979-- 1981 v.d.h.Y. Dr. À.C.Kölker"
11. Joop N. saL diverse l-Íteratuuropgaven raadplgggn omtrent etukken,
beti'ekking hebbend op De Zijper-àlsmeCe een I-ÍJst van historische
kaarten (en waar díe zich bevinden).
12, Met NaaCIgeving (boerderiJën, landeriJen, _weg(S)e(t)ties houden
aLch trezígl Jàap Schuytr-Jan de Boer en'de heren Jtppes en Breedl
Geschledenie uuiveli-ndustrte: Jaap Schuyt en Ptet Bosman; (lnmÍddele

gestart).
Vervoer te waterl Jaap Koeter en Keee de Groot; (reede begonnen).
Voor ayffi{ol.ogle (opgravÍngen of opgegraven voorwerpen) Saven zieh

op Bevr.lI Loopàtra-Huffer&ans en Freek Teegelaar.
13. Secr. zàL Plet Dekker te Schiplulden toestemming vragen (een-deel
van) zíjn publlkatÍes omtrent- de Zljpe te m-oqen overnemen, alsmede
bljdragàn te leveren, b'vr Yooï het Jaarboekje"
kunnen dienen ale
14. E.eeds bestaande publikaties Ír.bot, de Zijpe
(Zorgen
voor een beter woorÖ
dè
voor
materlaal
"kenninqraakingem&Fn'.
1U. De tÍtel van dese ulap moet a.n4qrq ztJn dan de naam van de HoV.
16. De redactieeommiss:{e bestaat uit: Trui.da (kontaktadres), Joop N.,
Jan Pau]. en Piet M"

. Eind epril wordt een LEDENVERGADERING gehou-den in !e Uytkyk
_te
Sint Màartensbrug; de Heer J.T.Bremer zaL ale spreker optreden.
18. Het tekort van "Multitreffer wordt niet door ons (mede)gedragen'
19. Jan Paul zal met trï* Sljmons een arekrleflljst van de bezittlngen
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van de OudheÍdskaner samenstellen.
ZO. secretaris krijgt opdracht bÍj Pl-ukker te Sehagen te beete).lenl
1000 bankónvelóipen'(11 x 22 óm), 2OO0 vel briàfpapier (21 x 29t7
cm) I alsmede cffóir{, eenzljdis bedrukt in uwertg leverlng öYer
ca twee weken.
21 Getraeht sal worden de age-nöa van de bestuursvergadering tegelijk
toe te zenden met de notulen van de vorige -vergadering.

