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BESLUïTENIIJST Tre vergadering van het bestuur van de Historische
Vereniging "De Zijpett op 9/7/87 t.h.v. Jan paul Verkaik te petten.

Onderwerp: Uw nr. Ons nr. Dazum

Afwezig met kennlsgeving: Jaap Nederkoorn en Jaap schuyt.
fngeEomen stukke?: Schrijven Klaas Zaal (behoud seinmast) I wordt doorTruiCa beantwoord.
Schrijven Erasmus Universiteit Rotterdam, inzake bestaande Cagboeken,relazen, persoonlijke aantekenlngen, wordt beantwoord door onfiergeteÉende
De bedankbrief.voor de gift van f'100.- die wij mochten oÀtvanglen vanl/ievrouw Jenowitz wordt door Truida geechreven] ;
Truida neemt voorts kontakt op met de-heer Breemer i-nzake nogelijkhedenen kosten crukwerk /en"gu-/w,
De pennlngmeester Ceelt meCe dat het bat"i€:.gtlder. momenteel is f 751.66.
Ondergetekende neemt op zlch om aan Guus Biesboer a.C. Rulgeweg te vragen
om de muziek van het door hem geschreven "zijperli-ed".'
Er zal een artikel(tje) worden gpgesteld voor het Zljper rnformatieblad,betreffenCe het doel en - vooral : de werkwijze van de HistorischeVereniging "De Zijpe" Hieromtrent bestaat no§al wat misverstand.
Aanvulllng-en op de toegankeli jk litteratuurlijst wordt nog ingewacht vanJoop NeCerkoorn.
Jan Paul Yerkalk wi1 bij voldoenCe deelname - een cursus "Geschiedenis"van 5 of 6 lessen samenstellen en geven. Hieromtrent zar voor de publi-citeit ook een beroen gedaan wordeí op het Ztjper fnformatieblad.
Copy voor de Zijper }listorie Bladen No. 2 moet uiterlljk j/g/81 z:.jningeleverd.
De 6e vergaCeri-ng van
t.h.v. Jaap Koster te
Een leCenlijst zaL 1n

AGEND

ons bestuur zaL worien gehouden op 14/9/g7 a.s.
Schagerbrug.
de Z.H.B. No. 2 worden afqedrukt.

vcrgaiering d.lo 14/9 à.s.
'1 . 0tening
2 " llotrrlen
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Secretaris,
Piet Eosman.
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