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Notulen van de 31e bestuursvergadering gehouden op woensd ag 24 september 1986 bijTh.Strooper in het N.H.K. te ,t Zand.

Opening.
Voorzitter Morsch opent met een hartelijk welkom om 2o.o5 uur de vergadering.
Een speciaal woord van welkom is er voor de heer p.Glas uit petten die alsinterim bestuurslid deze vergadering meemaakt.

Notulen van de 3Oe bestuursvergadering.
N.a.v.deze ^otrlu. n.- ,m
Volgens de laatste informatie op het Provinciehuis mag r.rlt het z.g.n.,,schilstra!'potje ook grote historisch onderhoud betaald worden.Deze informatie wordt door devoorzitter doorgespeeld naar Gemeente werken.J'T'Bremer schrijft geen boek over de zuivelhistorie maar publiceert uit de ZijpercourantinZHB.
F'de Waard is erg verguld dat alsnog zijn artikel over de bloemboltencultuur in deZi.jpe integraal geplaatst wordt in Z I{ B.
J'T'Bremer probeert een artikeltje te schrijven over de ,,KoninginnestokenrlNadat -betreffende het boek van P.Dekker -edities verandert is in delen worden denotulen onder dankzegging aan de notulist goedgekeurd en getekend.
lngekomenstukken.
Geen.

Medede I insen.
De voorzitter brengt de groeten over aan de bestuursleden vanEr heeft zich een nieuw 1id aangemeld.
J'seveke wordt tijdens de vergadering benoemd tot coördinatorvan de boeken van de auteurs J.T.Bremer en p.Dekker.
P'Bosman heeft het boek over de zuivelhistorie in concept bijna klaar.J'Nederkoorn verzorgt in het extra nummer van z H B een beknopte biografie vanMr.Belonje er zal geprobeerd worden ook een foto van hem te praatsen.
De redaktie commissie zar bekijken in welke vorm het extra z H B nummer wordt uitgeqr

_ Verslag van de werkgroepen.
DeD.wepkgroep boeraerij"",r,en is nog aktief bezig,

De mensen van de t.v.rubriek Van Gewest tot Gewest komen aan het eind van dit jaar priover t.v. opnanes.
De brief aan Mr.N.J.Buur wordt (nog) niet verzonden,P.Bosman zal proberen om Annemieskennis te laten maken met Mr.Buur als die weer eens bij hem komt.
Archeologie.
Volgencle week is er weer een evaluatie en wordt er weer wat schoongemaakt van de i.onze Gemeente gevonden voorwerpen.
F'Diederik is geintereseerd in adressen en wi1 geintroduceerd worden bij iemand diewoont in de ,,spookhoekr'.

Bekopt financieel overzicht.
saldo Èffi
,, giro f 5495,97
,, bank f 6632,62

f 15512,59
rn dit bedrag is inbegrepen de schenking van de ,,Hofstee,stichting ad f 25oo voorzi:ive1 onderzoek.
Jb.Schuyt vindt dat deze opgave geen juist beeld geeft.

P. Bosman.

m.b.t. tot het besteller
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Z H B 16 en Deadfine.
De deadline voor Z H B 16 is op 1O oktober.
De werkgroep boerderijnamen zorgt voor een artikeltje voor dit nummer.Jb'schuyt heeft een artikel' over de coöp dorsvereniging en zal- dit bij Truida inleveren.
Financiele lijkheden voor de werkgr hi stori sche di.jkschouw.
Na uitgebreide discussie wordt er besloten
De werkgroep zal een gededaitleertler plan
vergadering op terugkomen.
Al-s eventuele sponsors voor dit evenement
en het waterschap.
Voor het gebruik van de sporthal 1n , t
bij B en W van Zijpe.

evenement +/- f 5OOO uit te trekken.
daar in een volgende

om voor dit
uitwerken en

worden genoemd 't HoogeHui-s,Gemeente Zijpe,

Zand moet er eerst een verzoek worden ingediend

F{ondvraag.

De jaarvergadering wordt vastgesteld op woensdag 22 April lgï7.
De wnd secretaris vraagt aan de heer pannekeet of hij die avond eenP.Glas wordt 1id van de redactie cie.

Ínleiding wil houden.

De volgende bestuursvergaderlng wordt vastgesteld en is op donderdag 6 novemberirr H.R.c.,,Jagerslustttte stMaartensvlotbrug. J.seveke regelt dit.J'Seveke zorgt dat ook de Schagercourant een uitnodiging voor de ledenvergaderlngkrijgt' Afs v/d Miie en of sijmons zittingsdienst hebben in de oudheidkamer dan blijftdeze vaak gesloten.P.lvlorsch benadert hierover informeel burgemeester Gutker.De sleutel voor de oudheidkamer(avond openstelling)moet rlofr 6e bestuursledenonderling worden geregeLd.
De bestuursfeden faten hun gedachten gaan over de zitting tijdens de openstelling vande oudheidkaner.rn een voJ.gend ver l,Lcrering komen wij daar op terug.Jb'Koster kon nadat hij de sileut,el bi.j si.jmons ln cle brievenbus had gedaan d.z,e er z<,v,,eer uit halen.
Kos[er heeft ook prubleme:r gehad rnet de a]-arm installatie en kwam via de schoonmaak-ploeg,het centraal meldpunt in Eindhoven,de Rijkspolitie en Ger Roos toch dezitt.ingsavond ongeschonden door.
wat de sl-eutel affaire betreft daarover neemt Truida kontakt op met Sijmons.Annemies noemt op de volgende vergadering verschj-Ilende excursie data.Pirol-a wil publicaties van orrs voor ons tege. kostprijs publi-ceren.
Dit is misschien iets voor onze lustrum uitgave
op de bestuursvergadering van 6 november a.s. wordt er weer over het leden kado gesproken.Aan de bestuursleden wordt gevraagd of zij de circulatiemap vfotter willen laten
c ircul eren
De notulist vraagt of de bestuursleden zich tijdens de vergaderingen meer aan deagenda willen houden,dit vereenvoudigt de notulering en BESPoEDTGT de verga<lering.

Sluiting.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om zz.5o uur deze
v ergaderÍng. toch wel- lange

Goedgekeurd en getekend op de vergadering van , í nO U. lffé .
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