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Besluitenlijst lSoe bestuursvergadering HÍst. Ver. rtde Zijpett
o.o. i3/L?/'ó4 ten huize van Joop Seveke.

Volgence vergacier:-ng 24iL/85 ten huÍze van Klaas 0iieman.
r'iaas uiierian zaL vocrlopig informeel neeoraaien in het bestuur en
onsireei..s;prii besliiten of iiij officieel kandica*t wii zijn.
H.et aantaL ieoen van onze verenlgi-r:.g bedraagt thans 240 ongeveer.
iiei ooek De veeinarkt i-n Sch.agen van A, (aptein i*orot ten behoeve
van ae vereni.ging aangeschaft.
r+'e besiriiten van e-Lk toekomstig nummer van ZIiB de originelen te bewe,ren,
ook il- rustratienateri-alen enz.

:- l^-I'i. i. v. lll/65 kri.jgt ce archeologische uerkgroep in oprichting een
werkruimte op het erf van Jaap Koster, huur f.10.- per week.
Joop Seveke zzL proberen deze werkgroep organisatorisch van de grond te
tilien, coniacierr ieggen ret oe Archeologische werkgroep Nederland, met
Dieoerj-chs 1n Schagen aitz.
iiet Sosaan rraaki versiagéje) van bijeenkomst 28/71 voor ZihB.
ieaiiine vcor no.9 ZtV Ls t/tiS+.
Er j-s een boex over 17ce eeu;*se rvalvisvaart vsrschenen te Gronöngen
(euteur ?).fruica zal- het voor ie vereniging aanschaffen.
v'r:s oest'rlur zz1 bfijven aanriringen op openstellÍng 0uoheiokemer op
avcnoen, eventueel met personele inzet onzerzijds.
De cesluitenirJsien van onze vergaoeringen noeten binnen 14 dagen na
oe"uo in he t cez)-t van o.e bestuurslecien zi7n. iiederkoorn belocft beterschap,
He proberen her lc,oe nuntrer Zliii op beter papler uit te orengen.
De jaarverg.adering is vastgesteld op ?.4/4/85 in Uitkijk. Piet Bosman
za] l'aloenbach, genealoog ie nlknaar benaieren voor vul-l-en 2e deel van
avond.
Het trootscheepse plan van Jaap Kostr'r voor een historisch aangekleoe
oijkschouw met maaitj.jd enz. houden we in beraad voor le l-ustru.m.
Voorzitter en secretarj-s zul1en proberen bestuursverga.oeringen te doen
voorafgaa-n door het ronozenden van een agenda, FlE een iseek van te voren.
Cl-i.enan zar via jaap Schuyt kontakt zoeken met werkgroep Boereeri jnarcen.
Seveke zzj- vÍa Bosmen in hontakt gebracht worden met C.de Groot, ruerkgroep
Vervoer te ilat,err or te zlen of caar eeri pubiikatie uit te halen is en ook
of subr;iaiering velantwoord is.
i'lensen Eet verstarici van vioeo/visuele coglmunicatie/etc. (l.iorsch,seveke enz)
zurien zi-ch ceraoen of van Sosmans ïotoreportage een vertoonbaar geheel
evt. rei tekst -r,e icaken is.

J. Neqerkoorn
P;S. iro.9 ZnZ zal- verschijnen met iriiegvel over Bremerts g-rote boek en
let acceptglrokaarten voor xontributie 1985.
Bosiaan zal- entiouarisch ;eoenkboek hocgheemraadschap hh Àoorderkwartier
aa.nscha f f en.
3ericht v2n ve:hiriLiering voor oeze vergaoering van f ruiCa v. d. .['1u],
;azoSchli;,'t en oalp:uI Verkaik.


