
HrsroRrscHE vERENicrNG rr78lt, Ztl$g"
Correspondentie-adres: Grote Sloot 200, 17 52 JR St. Maartensbrug
Penningmeester : Schagerw eg 7 9, 17 5 L CB Schagerbrug

Bank: Rabobank Schagerbrug, nr. 1574.32.797, Gironr. 205129

Ooderwerp: IJw nr. Ons nr. Datum

ileslui-ten1i 3st/nr:tu1en wan de 27e bestuursr,.ergadering van d.e
ijistorische vereniging ,, 1)e Zi jpe.
ije .'rer,3aderin5; rr-erd gehouclen op 12 Februar-i 19ö15 in caf é/restaurant
,,Jagerslusttt te Srl.aartensvlotbrug.

í:a-i--! :_ ._ 11 a, !t-r ,

(-'ln 2O. Oi r-rttr openi cie wncl veorzitster r1 e vergaci erins met een luooz.ci
van we J.konr r o t de aanlre zíger,,

ue besluitenlijst/notrtt1en wan c1 e 26e bestur:rsvergadering worden
onveranderd goeclgekeund en getekend cioor cie rrnrf voorzi-tster eti. cie
secretaris.
Il.rlTel<orrens tukken.
Iie vijfcie uitgave liring wan ,,\''ricncien wan cie iloncLsbossche,' is het
eni.;4ste ingekornen stuk.
:ededelinflen_.

íei'lens ziel<re werhincierd dezel.ergadering bij te 1{onen zj-jn:
l'lvr.À. Schenk-3ri.ks en de trei'en il ,i.lorsch en .i, Seveke(wan trarte beterschal
.1 ii G'rac1a b'w. i-n tt Zand sraat een gevelsieen wan de vooriral1ge
zuive].fabriek N.-i-eurr Lewen.
','n:.rrschi.jiili-jk rvorcit deze steen geschonken aan de oudheidhamer.
i:wr.Fi,inht:er (len Helder)wi1 rfat onze wereniging in het seizoen 86/sl
een cLlrsus oud Hollanrls schrrift organíseerd.
In he t eerst wolgende Z FJ B nummer \rorden door P. Bosman excursie
data vastgesteld.
De eerste-wia de P T' T-werzending van Z ii B i-s -verzorgrl d oor het
echipaar,Bosman(aant) .

ijet ' L iiooge ijuys heeft 15oo verzend onslagen geschonken.
Le wergadering van itet bestuur Stichring Cudheidkamer o. a. i.v.m.
micro f iches-is op 2O-2-B(;.
lie stichting Genealogistrel< orgarri-seert in Àll<maar een clrrslrs starn-
boom onderzoek.
i;e cursus wordt in {lkmaar gegevert op
9 Juni.-:ioor inl.ichti_ngen kunt nrei-r opbe
IJe geveJ-steen in iretten worclt +/-natt
opgel<napt.

2 irinanci.:e1 owerzichJ,.
Li t agenda punt rgordt i .1,. m .
volgende vergadering.

zíjn belangrijkheid aangel- ouden tot de

\-ers laq'"rerkAroepen.
Jb.Koster \roorzit rer van de werkgroep Hj-stori-sche di jkschouw deelt necle:
J.P.l,ierkaik en J.rLeitstna zu7l-en met aangespannen paarclen en rnet
enkele bestuursJ.eden iecler een route rijden.
liwr'G')ioorman en J.iieitsina zijn en rrorden gevraagd zitting te ner]renirl deze r+er}<qroep.
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-': aandagavonci van 1O !iaart tot
11en o 7 2- j35868 o f a7 2-')31 438 .
ii aart door een gerneente schilder
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,,fue Ztlpe"HISTORISCHE VERENIGING

Correspondentie-adres: Grote Sloot 2OO, 17t2 JR St. Maartensbrug
Peon.ingmeester : Schagerw eg 7 9, 17 5l CB Schagerbrug

tsank: Rabobank Schagerbru g, t. 357 4.32.797 , Girom. 205129

Onderwerp: Uw nr. Oos nr. Datum

ilesluitenli jstTno-ru1en van c1 e 27e bestur-rrsr.ergaciering (Z)
/-b \ erslag r,ierl<flroeDen.

lreri<groel> tsoerderi,j nametl .
ie heer À..J ippes heef t om gezondhei-ds reden beclanl<t voor deze werlc-
rïFot:p. Op I liaart àr s r ver6ladt:rt cieze rrerkgroep er zaL clan o. o-o
oo c--rnrr^n. 1!:orden over toetredi-ng van J,:"1 elrles a1s lici van deze werk-l) -"Y
groep.
unr 20. +i uur werlaat cie z j-el<e secretaris de vergaderi.s(van harte beter-
s chap )

L tse s t uursve rl< j- e z ing .
f n de statuten van onze vereniging --orrlt wel het aft;'eclen van de
bestuursleden gereqeld mAar ni_et het herkiesbaar zi-jrt,
in de \rolgenCe bestuursver,gaclerin;(iropelijk',{eer volta11i-g)r,'ordt er
besloten lvat er met cl it pr_rnt g.rat gebeuren.

§. ,\ndere taken vajL cle rrer_oligrnq.
Ieder bestuurslici die van rrronr-lmenten rveer of hoord meld.t dit bij het
bestuur.i'iet zelfde geld voor historische of waarciewol-le troutopstarrden.

9 Kado voor onze 1eden.
,it agencla punt lrror'-lt aangehouden tot cie wcI-genrie vei',Tadering.

'l O Kascontrole conrniissie.r,'oor .l98ó zi;n dat Fr.c1e itaard en i\b.i(ooprnan.
up de jaarr.er4erdering een nieu.,"'1id voor d.eze conrrnissj-e benoenren + een
re s erve .

1 1 iionclwraag.
irunten ttit vorige besluitenlijsten die aantiacht verdienen kunnen in
eerr volgen<l e vergadering bij de rondwraag aan c1e orde gesteld r*orc1 en.
De volgende bestLlursvergadering wordt wast6esteld op 1l i.iaart ?. s o

in de L,itk-iil((i:. t;osman) .'ivr .u/d Hul vraagt aan d.e niet eanr,{ezi*gen
bestr.rurslecl.en of zii op die datunr 1<unnen.

12 -:-l.uLt 1p,r.
.\j-ets meer aan cl e orde zíjnde slui-t de r+nd voorzi-tster om 21 .3O uur
de wergadering.

(ioedqekeurd en gerel<encl oi-r ce bestuursverga.dering vaÍr:

Secretaris.Voorzitter.


