
Besluitenlijst 12e bestuursvergadering liist.Ver. *De Zijpe"
d. c. 9 naart L98d ten huize va:: Jen-laul Verkaik.
Yoorzitter: !i-et iicrsch.
t\og geen volgend.e vergaderiag afgesproken. Dit zal xaoeten gebeuren
op de jaarvergaoerirg Q\/ 4)
Secretaris zal uitvorsen Lraar Zijper r.apenzegel va:n het vroegere
uaterschap tha:rrs berust. i,lit om he't te gebruiken voor eetr
i i onaat s cj.apsKe-e.r t .

Aania} ieoen thans cirea L§a.
3esioten een cassetterecoroer aan te schaffen (laap §chuyt) van
goede kualitÉÈt met neeroere raicrofoons. iiei j.s de beooeiiug dat
het ruh,e materiaal- uorCt gemonteerd en voor bewaring geschikt genaak
coor rrlodel var een ba^cc"recorcer met al-lerfei ierugspeel-ren endere
faciliteiten. liiervoor ea€ voorlopig de baadrecorder van nral
gebrulkt woróen.
we worden iio van orie verenigingen (Vriendea Eonsbosse, Ii.V.Iioliand
en Awli). Irie't ridmaatschap van regionale historische verenigingen
eLders zijr r+e vooriópig terughouoena, De xerrzi#rsecretaris wordt
genachtlgo tijd.schriftenrui] aan te gaan.
Stukren, cie var belane; zljn vocr alte bestuursleden, r,orden
iri een leesmap roncigezonden, Ook artikelen, knipseis, nunmers ve.n
tijoschriften er.,z, liiet te lang houd,en i
Àar: Bosman riordt opgecragen voor IL 7rO.* een fotodocumentatie
te riaken, i{Ettk zwart'*ií 75 ex, à fI .5.-, k}eur 17 ex. à 10.-,
fornaat l-1x18.
Pennlggrieeeter neemt kortakt op net kaskommissie (piet Dekker &
Freek de t{aard).
Fiorsch en ltiecerkoorri aaken ee& rooster van aftredea.
De jaaretukken gaaa als l-osse bijlage b,ij ZI',.8. In de eerder te
verzend.en convosatie (per posi) xord"i dii aaagekoaaigd.
Deadliae nurilller 5 ZiiS is 2r/3. B1j oe jaarstukken gaat ook het
jaarversiag van ce secretaris.
Pennlngmeester en secretaris regelen met Plukker kr./estie van 40
exemplaren van Ë0ud.e §luis in oe Zílperl-€74't. Eoevee] noet
Plukker nog afd,ragen aan de vereniging ?
Xnkele ini.et al] ei nut,aiies in de coricepibegroiràug 1981. zi jn:
Po:'ti 1CA, F,lsi.crie;lacen Iuit. -. ii ei'k;roepen sa&,en ó54. -
Biclrotheek 7rA.- lenniggireester naakt dit rond..
ln Ce convogaiie r.:oroen al-l-e lecen uiigenoclgo ::ret hun ve izp.r',aiingea
(ansichtkaarren, archivaiia, a:"cheol-ogi-ca etc. etc. ) te ko;nen
oporaven. Daarnaast uord.en somaige leoen apart mondeling benaoerd.
we zullen van de Uitkj.jk oe gehele kleine zea)- nodlg hebben.
Een bestuurslid za! d.e n*-inkeln beheren (alle te verkopen zaken,
ook ka.art vrri Doetecomius, boekje van Voets, ertZ.) Een anAer
besi,uursl-io zal oe uitleen behartigen. weer een anoer het
ultsta.Ilen van dË verzemelingen, enz.

JN, 'tZand, 22/1/81.
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