I{ISTORISCHE VERENIGING rDE ZIJPETI

Í

BesluitenliJst

van de 22e bestuursvergaderlng.

Gehouden op 1 juli
1

1985 in nHet Yapen vam ZiJperr.

) Opening:
Er zijn geen op of aanmerkingen naar aanleiding van de agendat

v/d vorige bestuursvergadering:
2l Besluitenlijst
het volgende:
Naar aanleiding van deze besluitenlijst
De fotots van het a.llereerste en van het huidl-ge bestrrur zijn
goedu en z)-jn of worden aan de bestuursleden uitgereikt,

redelijk

Truida v/a lH:ut heeft een plakboek voor de verenigíng aangesctraft
waarin zi j de krantenknipseJ-s kan ber*aren,
Joop Seveke is ook lid van de redactie commissie,
Rineke Gronert neemt in principe

ook zitting

in de redactie cie,

Heer Kaldenbachrdie een inleiding voor oÍrze vereniging verzorgd heeftt
kz'ijgt ?ret boek - .'De Zi;pe aangebcde:: (e.l:crsci:i
Heer de Boer van Monumenterrzor"g krijgt

voor het zelfde feit

ook een

Jb Schuyt heeft een kast voor oÍLze vereniging aangesctraft,
Piet Bosman heeft toestemming van Fa.de Vries en v/a Wiel om bij het
afgraven van perceel Grootsloot 456 aanvezig te zijn,
Boeken uit de bibliotheek
van onze vereniging
zi-jn af te halen op
l{oensdagen tijdens de openingsuren van de oudheidkamer en mogen
maximaal 3 weken geleend worden,
Officieel
is er nog toestemming om de oudheidkamer op 1{oensdagavond
open te stellen, (P.I"torsch za1 dit aankaarten met van Geesbergen)
3

) Meded e lingen/Ingekomens

tukken

:

Ile film duizend Jaar Schagerkogge viel niet mee qua presentatle
waardeloos verd er in de ver6adering opgemerkt,
Piet Bosman vertelt
over registratie
van boerderi-Jnamenrreglstratie
formulieren
zijn gratis verkrijgbaarrmisschien
heeft onze werkgroep
boer{,a'iJnamen er iets ààÍlo
i,

boel.r
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(Z\

Van de archeologische
werkgroep Nederland ls bevestlging
lidmaatschap ontvangen,

van ons

De tekst uit het boek van -Andrl-es Vierlingh
is klaar(J.Nederkoorn)
dit mag gekopieerd en gelumbekt worden bij het l{aterschBp,
voor 4OO exemplaren zijn de kosten / 4OO all in,
Joop Nederkoorn vraagt om 6 exemplaren van tret Vierlingh
trakt aat,
No 11 van Z.H.B. is voor 14 september bi j de leden i.v.[r.rl€t
reGnie van de Eensgezindheid,

de

Het werken met een nlrmmerator voor de Z.H.B.bladen voldoet niet,
Er komt een nieuw systeem dat geen naam heeft maar nrel netjes en
makkelijk is,

4

)

De ,,ijzerenrrvoorraad
wan ZHf} en van het boek,ri-.le Zijperfstaan in de
oudheidk?m€r r
''{interprogruLmma:
J,Seveke vraagt aan de heer Diederik(Scfrager)of
hij op onze herfst
een inleiding
ledenbijeenkomst
wil houden overrtArcheologiett
Deze bijeenkomst wordi gehoucien op 13 of i4 november àoso
tevens zaL er op deze bijeenkomst een tentoonstelling
over arctreJ-ogie
gehouden wordenrP.Bosman bespreekt de zaa\,

Voor de cursus,rHistorisctr onderzoekttzal een oproep tot
geplaatst r*orden in ZHB,
Deze cursus omvat 10 lessen en kost / 85,

dee1-name

Na stemming (S voor en h tegen)rrordt er besloten om de leden bijeenkomsten steeds in de zelfde lokaliteit
te trouden,
Om de verder weg wonende J.eden tegemoet te komen wordt er op de coÍrvocatie aangeboden hen door andere -leden te laten optralen,

i'tet sprekers en of inleiders wordt vooraf besproken vat hun onkosten
zj-jn oln zodoende in deze niet voor verrassingen te komen staan,
De jaarwergadering rrordt begin april gehouden,
Op of omstreeks de jaarvergadering zal het boekje over Petten
uitgegewen worden,
5) Verslagen van de werkgroepen:
Van de werkgroepen is ge€n nieuws,
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6)

Werkgroep oude klederdrachten:
l-s voor
Annemies Schenk zal- via ZHB polsen of er belangstelling
een nieuw op te richten verkgroep en of er nog oude klederdrachten
zijn in de Zijpe,

7)

Verkoop van het boek,,De Zi jpe":
J.Seveke geeft een duidelijk overzicht van de stand van zaken r$e-lijIag'
en probeert nog 1OO exemplaren bij het Gemeente bestuur,,losnte krijgent
Jb.Koster zaL 25A exemplaren AÍ 20 aan de Gemeente betalen,

8)

Foto kopiën etc.:
Op voorsteJ- wan P.Bosman wordt dit agenda prrnt versctroven naar een
vo1.gende vergadering,

9)

Rondvraag:

Door Mvr DanAer(archivaresse t)is geconstateerd dat de archief ruimte
in het Gemeentehuis niet optimaal is,
J.Seveke en P.Bosman gaan naar de archiefruimte kijken en brengen op
de volgende vergadering verslag uit,

J.Seveke wraagt aan eerr ieder die boekjes van de vereniging in consignat:
treef t e'en opgave over kroeveelheid en titels,
De subsidie wan tret HoogeHuis vordt gereserveerd voor Zuivelhistorie,

Video onkosten door de voorzitter
De foto's

gemaakt declareren bij

de vereniging,

gemaakt van de kerken in St Maartensbrug en Burgerbrug komen

in het archief van de verenigingr
Negatieven van foto's

blijven

Het bezit aan historisch
gedateerd worden,
De besluitenlijst

de secretaris

eigendom van de fotograaf,

materiaal moet goed bewaardrgeadministreerd

r^rordt voortaarrrna goedkeuringrdoor de voorzttter
getekend,

en

De aanvangstijd van de vergaderin§ za7- in het vervolg beter nagekomen
worden,
scholen r^'aarln gevraagd

Er zal een schrijven uitgaan naar de Zijper
vrorclt om voor klasslkaal bezoek aan de oudheidkamer eerst kontakt
te nemen met de begeleidende bestuursleden van orlze vereniging,

op

en
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Til Smeets(ca1J-ografe)zal. verschil-lende voorverp€n ln de oudheidkamer
van tekst voorzient
Deadline ZHB 12 is 1 oktober,
Jb.Koster geeft het volgen financieel
Sctrulden:
NCI'I Í 12

owerzicht: per 29-6-85

Bezj-t tingen:

Kas Í 935160
Bank Í8059,1
Giro ,4oO2r80
Postzegels 23 r8O
1

Vorderingen:
Contributie
Í 167 r5o
Ctreque

Í25

Boekenbonnen3l 55

De volgende bestuursvergaderlng is op 1 1 september à. s o in derrDageraad'l
te BurgerbrugrP.Bosman bespreekt de zaal,

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter
wergadering en rren6t j-edereen een,,welfr thuis.

Goedgekeurd en getekend op de wergadering

Voorzitter,

van

om 22.55 uur de

to erly+E*L.-g3r

Bi j lage
)

Boeken |tne Zijperr J.T.Bremer

104-1985
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Correspondentie-adres: Grote Sloot 2OO, L752 ]R St, Maartensbrug
Penningmeester : Schagerw eg 7 9, 17 ) I CB Schageórug

Bank: Rabobank Schageórug, nr. 3574.12.797, Gironr. 2orl29

Uw nr.

Onderweqp:

Aanvulling besluiten1-ijst

Ons nr.

Datum

van de 22e bestuursvergadering:

b1s 1 onder aan laatste alinea voor punt 3,
de huidige tekst luidt:
officieel
is er nog toestemming om de oudheidkamer errz,
dit moet zíjnt
officieel
is er nog geen toestemming om cle oudheidkamer eÍr:-. l'
BLz 2 2e alinea 3e regel
de huidige tekst luidt:
voor 4OO exemplaren zijn de kosten í 4oo all in,
dit moet zijn:
voor 4OO exemplaren zijn de kosten +/- í 1600 all
N.

i

Olieman

in.

