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Notulen van de 34e bestuursve:'gariering gehouden op 19 januari 1987 in restaurant
,,!u Fassage" te Eurger:vlotbrug.

1 n-..ó'-j-^

Aangezien de voorzil-ter door ziekte ver'l-rinderd is viordt de vergadering voorgezetei:
dc,r:r. Und voorzi-Lsl,er T.v,rd Hu1.
On 2C ut.rr opent de r.roorzitster de vergadering met een welkom aan de aanwezigen.
Anrremies heeft laten weten dat zij iets later komt.

2 l.lotulen van de vorige vei.gadering:
liaar aanieiding vari ieze :-rotule ; Iiet .rolgenCe:
Seveke heeit nog een paar bceken (P.Dehker)in vooraad-voorlopig niet bl j bes't-e1jen.
El' inoeten riog Éen 11 tal leclel-r hun cor,t11butie o\rer 1986 betaien,de penrringrneesl_er
stuurt hun een 2e betaiirrgsheriiriterlng.
.l .Seveke ';raagt aan l{vr'.Eosnan naar negatie're van vocr onze verer:riging genaakl,e loto's.
.l .i.lederkoor:rr ri-i ste i-n íet extra ZHB nummer een foto van l'1r.Ee1cnje. .:
He*u besiuljr van het ir:ui-,iciciels oniboiiderr Zijper belang heeft de notulen rra:i grcep
ter beschikkir,p gestelci aan onze ver-eniging.
Dez' notu1eri nroeten 15 ;aar. geslcten b1i jven 

"
Oo]< van Zijper belang werd Lret restarrt kasgeld ontvangen zijnde f 2AA voor oit t-edrag
zal geprobeer"d wo:den om er iets bijjvends voor te kopen.
De zo1'ier ruimte van ie oudheidkaner inag door crtze vereniging gebruikt woLden.
?;ij het.l'lrantericcncírn V N D is een archief er: bij de gemeente Alknia.ar ii'i het arcltief
uí-rl-ien ook krar'len i-,ewaarcl .De vi'aag l:1ijft cf daar ook Schager en Heiderse ecii-'ies
l-t-a:-: ci bl i i',,er..
De katalcgus van cnze btblio-,heek is k^1aar.
Er zi jri 2OCO n j.euv;e en-;eloppen oirt.;ar:gen.

3 ingekc,nenst,-:kken.
Er i-q een i:::'ief cntvarg.en \.'an l4r.Belcnje waarin hij bedankt voor het aan hein gewijCe
extra ZHB:;'-ir,nier ock- bedankt hlj i.l.iederkoorn voor zijn voorwocrC in dit blad.
i-iet Geneertebestr:r:r laat schri ftei_l;k weten dat zi j af'wl j zenC beschikken ove: he1:
besci-rikbaar- steflen van een extra sler,rte1 voor de orldheidka,'xer.

Le historl-sche verenlg. ng AnnaPau.l-cv,'na wrl het ,rederzljds lidmaal!schap uitr^'isselen
r-,et ges1o1-en berrr.zen.

C -l,i .irer-i+-ekorn heefi: bedankt a1s 1i d.
ile geneente Zijpe srelt vcor 1937 í 14CO sut-rsidie bescl:ikbaar.
Voor i4 ne,L .;ali dit jaar iloe*r er;-rj€uu,,e -eubsjdre aanvraag voc,r i?88 b,i; Ce g,e.i--,eer,tt :i.-,l'^.

4 Mededeiirpien.
' Le ccrnissie ouclhei,fkaner -r'ei-gader'l cp 17 fel-.r-uai'i,de lieer Kanstra is af'rrerienri,

i,ivt-..i,,.:,11l-ierk-Er-lhs i4ior.i*, ;corgeilrageí1 a1s bestr_rursl.id.

i'ivr.-,'.,'C Iiill- r,raagt e.an de iteren -,',,'il iiieije er,St jr.cns of zij hirn t61ezichrhor:der:Ce l.r:rrcii e
-'ii;.iens de c.pers'reilings uren vild o,-rciheiiikaner beschri.tbaar wilien ste jien.

5 Olderkcrren voor de werkgl-irell a::.cheo1ogie.
De ireer l,ieCerik van rie ar'l i"reolcglsche werkgroep Schagen heeft tcegezegcl dat onze
werkgr'c:ep gebrl.ik riag:r,aker van een bij 1-iun in gebruik zijnde schooliokaal .

l:.t -srhco-l-l.oi-:aa1 si,a.ai aai-r de Seringenhcf tn Schagen.
Er zi;n vocrl'cr'rze ive::kErce1. geer', ti-,a:,cieie cónseqiienties aan rrerbonden.
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6 Deeiralle aan de geneentelj,jke cuiturele avond.?
J.Seveke zal onze ver'eniging aar,rrelden als deelneemster aan <ie gem.ci-:iturel-e avcnd
nnOmaia.

Het is de bedoeling dat wij ons op deze avond presenteren met o.a. een boek-enstand.

7 Verslag i rrP.grceDen.
i,-- --t ^^ À-^!:IrJ.€rii-L€s uoet verslag van cie oprrame vc,or de tel-evisie rLrbr iek Van gewest tct geuest.
iie cpr:ames zijrr ia;E] gr-rgd verloper:,er is een hefe dag aangewerkt erl v;aarschijr.iijk
ievert, d:.i een ui'.zendtng van +i- 6 rninul:en op.
Kiaas doet versiag van het bezoek aan 't.HoogeHr:ys te Alkmaar waar de werkgroep
allervr'ierrdelijkst is cntvangen.
IJa een sclrrtftelijk verzcel., heeft de verenigtng -.roor haar bibiiotheek - het bcek
,,Ons larde1ijl"l eiger.dom ri,eer dan een bezit a11een'rvan 'tHoogeHuys onivangen.

De *rkgrc,ep archeologie is in het vorsiverlei,de eerstvclgeirde cnderneming :-s zceken
!-raar overblijf'se1en ui't- de Fcrneise tljd in de polder n$Uet Slotje??)
I;e wei'kgroep l-usl:rumfeest heef+,. een ander progra,Tina genaakt,dit prcgramma wordt door
ib.kcsl-er tcegelicirl: en het spreekt de overige bestuursfeden wel aan.
Ir'l een volgerrde vergaderirrg uordt hier nader op terug gekomen.

6 Poi-rC',ri-aag.
Aa;-rgez-ien de notulist ver-zuirnd heeft om op de convocatie het pr-int financieel cverzicht
'1-e plaer.i:sen L.rer:g*, f,e11,,il-rgmeester.ïb.Koster nu zijn verslag uit en dat is ais ''.,clgt:
o\ a l i i l--ca

Variaf deze plaats huide aan de bcekver'koper's warrt zi-j hebben door hun i,rerk vocr een
leui^le extra posl: ont,".angsten gezorgd.
De r.,erkgroep boerdel ;.Jnair,err maf rn dit jaar we1
alCir s,ie penrrirrgmeester of ztj moeten aarrspraak
beeLcrar'chief van de vereniging.
Er woi'd]- beslct,ei-r on f 225,,'te i:etaleir aan de gerneente Zijpe vocr boeken,,De 7ijpe"
er blr;ft vcor- boeken,,De Zljpeil dan nog te betalen aan de geineente Í 2000.

.l b.S,hu,;t heefi 2 kasir-r, gekict,L rl:aar die kralL Li j eerst c,p -a]s heL :-iooi v\eer is -
l.ocr"dat hij ze ean de vereniging over'dr'aagt.

De s'uichtj"ng dcr'p-=5gis 't-e SiMaartet,sb: i:g wi1 een besl:ur-irsiid uit de histcot"ische ver.
Jb.Scnr-i:jt wor-<l1- hjervoor afge.",aardigd.

De I eesnap 1^i,i'C+- uir;gerijki- ne+; het verzcek cm hem vlot i-e laiei: cir'cul-eren.

i.lilecerkor,rri s+,eii: vcor cri i,1r.tse1or;je ere iio te;,'.akei-i van oÍze vereniging i-.v.in.
ziji'r vele pubilxatres cyer de Zijpe en zijn brjd:-agen aan Z H R.

Dit pr,rt. rrcrdl- op de i,clgerd vergade:-ing geagendeerd.

-L:, dn c,.,Lil qidkalirr p:tai ,'r.(lr dr.ir r:L'j- ::.r.,er.tariseren.

Van de jr:bi.ierende i-c;neelvererriging C'IK uit Schager-brug is geen officieie ui+"ncdlglng
ontvar-;gen daardoor is er -zoaTs was af'gesproken-geen kaootje namens ons aarigeboden.

Jb.lic:sier en Kees de Grcot'Jormen cle'werkgroep vervcer te water,de Groo+" verzameLt foto's
van oude vaa: tui p-e,r:.

Iir s:p :L'rr,Le'r' a. s.vei'schi jrrt er idaarsch-i jnLi;k een sF,ecr:aai Fetiener Z H B.
.I .Seieke n€,eiii-. krr, l:a.kr: of-, ïre '- F:-ci.1;'.'t Hart. oi,er norulerr van De Schoorre Twaai"'en.
^a-nr;enies irforrieert- nee-rr een filr van Daari Fool over he-, i-even van een'westfriese tloer.
De i,c;lgerrde ver^gacleri rrg is op 3 r:aar'-L in He+. Wapen van Zi jpe te Schagerbrug.

u.'el ti-,u-i s sruil- de vcor-zi t-ster- c;m 2!.,3? de vergaderir:g.

il d Je ct'c /*t'ttt '

een grcter budget toebedacht uorden
kunnerr rnaken cp gebrui-k van Lret


