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Besl.uitea}ijst/notul.eta van de 26e begtuursvergadering.
Gehou<ten op 1J Haart 19öö in dorpshuis ,, l)e Uytki.jlc[te St]taartlnsbrug.
0pen1ng.
Om 2().O7 uur opent voorzitter P.llorgch
vortallige bestuur ïelLorn,
Itaar aantej-ding van de bes1-ui.tenJ.i.jst van de 26e bestrrursvergadering
dee.}t de voorzitter mede dat het ondertrotrd met J.P.Verkaik-ovex
ínterwieuw technj-ek-rond de àosoPaasdagen zal plaatsvinden.
Beslu5-tenJ-i.jst/Notulen wan de 77 e bestuursvergadering.
Itaar aanJ.eidJ-rrg van d1t agendapunt het wolgende:
P.lrlorsch zaL alsnog een brief naar tret Gem.bestuur sturen rr.àrv.d€
gevelsteen in Petten.
Het P.1'.T.machtigingsnurrmer is 139505 i.v.m.kret verzenderr vaÍr ZHB.
P.bosman stuurt een afschrit't van het weren1gings register naar de
P?T.
-Eir moet nog.f 150 terug ontvangen rsorden van de Ptïf.
Op het col.ofori van ZHb wermeJ.cten 4x per jaar.
De adresLíJst moet aog bi.Jgerverkt rrorden via. de tekstverrerker bij
P.ÈlorsehrJ.btederkoorn bi-edt aan trierbi.j te helpen.
Ond.er dankzegging aan de samsnsteller vordt deze besJ-uiten1ijst/tiotuJ-en
onveranderd goedgekeurd en getekend.

2 lngekomenstukken.
ilen sctrrijven wan de Gemeente Zijpe vaarin gevraagd wordt om te
helpen bij een coJ.leete voor }ret ÀnjerÍ'oads.
BiJ medewerking in deze is 25 fu van de gpbrengst voor de vereniging.
Op 3 Àpril o.osris er-ioyrr[.]ret bovenstaande-een bl-Jeenkomst in het

- Gemeentelruis om 9.JO uur.l)e belangstelJ.ing hiervoor is niet 6root.
t-o .Fjen brief van de Cultureleraad ZiJpe 1r\rrrn.tret aftreden wan deze

raad.Voor de nieur*e raad rordt door orrze vereniging voorgedragen
ons bestuursl j-d J . Schrryt.

4 Mededelingen,
J.v/d Vlies uit Rotterdam wJ.l een dia klankbee.Ld-op uruzi.ek van
Bratrms-over mo].ens presentererl .tsiissetrien j.s dit iets om saroen met
de stJ.cfrti-ng ZiJper Bo1ens te organiserèrrr
De opbrengst hiervan gaat aaar de diversen molenstichtin§€oo
1n OudesluÍs wordt op 4 liei &oBr een lristorische molentocht geor-
gani.seerd.

2 !'l-nancieel overzicht,
Voor de overzichteliJkheid uorden er door de penningmeester enkele

posten toegevoegd orèo reserveringen en l-ustmm.
Ook het boek ,,DG ZJ-Jpenwordt in di-t overzicht verantwoord,
De penni"ngmeester zar. zorgen dat ër op iedere bestuursvergactering
een beknopt financieeJ. overzicht is.

9, Uestuursverkiezi.ng.
A.§chenk-.Uirl.ks 6n P.Uoama:r zljn dit Jaar aÍ'tredend,
'4íJ stellea zich voor een nieuwe pcriode h:rkiesbaar(rf,aa.rtyoor danlc)

de vergaderi.ng" ea heet net
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BesJ.uitenJ-i jst/ notulen van de 2Ee bestuursvergaciering (brad 2t
Z Kado aan de .l.eden.

ln principe wordt er besloten om di.t jaar eerr aanvang te maken met
tret verzane.Len en rubri.ceren van foto materi.aal van historisc§e
objecten en dit dan als een foto reportage t.z.t.(voorzíett wetr tekst)
aan de leden te schenken.
Hj-ssctrien kan dit een uitgave ln de historische reeks sorden.
P.Morsch benaderdt enkeJ.e mensen om dit rerk te gaan doen.

I Agenda voor de Jaarvergaderiag,

a.

Deze agenda wordt vastgesteld en met het jaarverslag en het finan-
cieeJ. owerzicht in ZHts 14 gepupllceerd.
Rondwraag.
De suggestie om rÍeer-i.v.ttr.de gestegen kosten-bij de bestuursJ.eden
aan huis te gaarl vergaderen wordt onwol.doende gesteund.
Opgave voor deelname aan één van de te organiseren excrrrsies moeten
biJ de secretaris gedaan rlorden.
P.G1as uit Petten wil-ook onder deskundige J.eiding-het Gemeente1.ijk
arehief ,, Schonentr .
Bii de werkgroep ,,Boerderijnamenrheeft de heer Jippes -orn gezondheids
redenen-bedankt aJ-s lid van die werkgroep.
De heer J.I'ley]-es uit AnnaPaul"orrna volgt hem op.
J.T.Bremer biedt het boekrVolk aan tret Ï4arsdieprvoor oraze vereniging
te koop aan, 1nkoop Í 1O werkoop Í 2o-.
lfe wolgende bestuursvergadering vordt wastgesteld op 1{oensdag 14 }tei
1986 bij C.'l'romp(Du Passage)te Burgervlotbrug.

§1uiting.
Niets meer aan de orde zi-jnde sluit de voorzitter deze-rumoeri-ge
biljart-vergadering om 23 urrr en venst een j-eder wel thuis.

Notu]-ist ti.O1ieman
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