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Besluitenlijst/Notulen van de 29e bestuursvergaderlng gehouoerr op 14 ivtei 1986
caf6 ,,Du Passage te Burgervlotbrug.
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Opening.
0m 20.45 opent voorzitter P.Morsch de vergadering.
Wegens ziekte 1s de heer P.J.Bosman niet aanwezig.

z

BesluitenlijsL van de 28e bestuursvergadering.
Naar aanleiding van deze besluitenlijst het volgende:
De voorzitter heeft kontakt gehad met J.P.Verkaik over intervieuw techniek.
De Molendag in Oudesfuis was een groot succes.
J.G.Schuyt ls door onze vereniging voorgedragen a1s bestuursfid van de culturele raad.
Het kado aan de leden wordt voorlopig opgeschort.
Het aanbod van rle werkgroep boerderijnamen om aan een publicatie hun medewerking te
verlenenrwordt graag aangenomen.
P.Morsch,J.Seveke en J.Nederkoorn bieden aan om t.z.t.mee te helpen bij het samenstellen
van het leden kado.
Het boek ,,Vo1k aan het Marsdiep" krijgen wij in consignatie.
Van de 500 boeken ,,De Zijpe" zijn er nu 294 verkocht.

3

Ingekomenstukken.
Geen

4

Mededelingen.
De nota,,Heemkunde en Musea beleid van G S is uitgekomen,J.Seveke informeert hier over
blj P.Bosman.rndien wij hier op wi11en reageren dan voor L7-7.
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Verslag werkgroepen.
Boerderijnamen:Er zijn veel reacties blnnengekomen naar aanleiding van een intervieuw
Annemies Schenk o.a. Gemini ziekenomroep,Van Gewest tot Gewest voor eventuele
televisie opna;nen en van verschillende oud Zijpenaren.
Er wordt geinformeerd of wij ook gebrulk kunnen maken van het z,g.n.SchiIstra potje,
P.Morsch doet dit op het provincie huis.
ArcheoJ-ogie:
Op 23-4 is er een lezing gehouden blj Igesz in Schagen J.Seveke is er heen geweest.
Op Zaterdag 26-4 ls er een excursie gehouden op het land van p.Noppen(oudesluis)
daar zijn verschillende-sommige interesant)scherven gevonden.
Het gevonden materiaal is door de vinders meegenomen om schoon te maken.
Er komt nog een nabespreking o.1.v.van de heer Diederik uit Schagen

.
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2.H.8.15 en Deadline.
J.de Boer probeert een artikeltje te schrijven over de hlstorie van een boerderij en
dit te publiceren in 2.H.8.15
Het artikel van F.de Waard over de ontwlkkeling van de bloembollenteelt in de Z:-jpe
wordt door de redactie met F.de Waard besproken.
J.Nederkoorn verzorgt een boekbespreking in Z.H.B.en stelt ook een index sarneÍr.
J.Seveke verzorgt de uítleen administratie.
De deadline van 2.H.8.15 is 16-8.
Beknopt financieel overzicht.
De kaspositie is J 70OO + deze positie faat toe dat er Í 2OOO overgemaakt wordt aan
het Gemeente bestuur.
De subsidie aanvraag 7987 wordt deze week ingedlend.
6 leden moeten hun contributle over 1985 nog betalenrover 1986 hebben er +/-2OO betaald.
In Z.H.B.wordt vermeldt dat er nog enkele leden moeten,,betiaien.
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Het speelgoed worrlt in de maand Juni opgehaald.
Tijdens de ziekte van P.Bosman neemt J.Seveke het secretariaat waar.
Als er nieuw briefpapier besteld moet worden is het zaak om te bekljken of het
zinvol is om voor de notulist briefpapier aan te schaffen met een minder
uitgebreid briefhoofd.
Er gaat een kaart met een groet naar P.Bosman-namens de bestuursleden.
De datum voor de ledenbljeenkomst wordt vastgesteld op tr{oensdag 26 November.
J.Seveke bespreekt de zaal(le Uyttijk)en vraagt de heer Schilstra om een
ínleiding op deze avond te Liouden,indlen de heer Schilstra niet kan dan wordt
de Heer Pannekeet gevraagd.
De datum voor de volgende bestuursvergadering wordt vastgesteld op Woensdag
27 Augustus in ,,De Taveerner!in Oudesluis,Annemies bespreekt dit.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering met een welthuis
om 22.40 uur.

Notulist N.01ieman.
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