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is bericht van verhindering ontvangen

vergaderlng en stelt de notulen

HISTORISCHX VERENIGING
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Correspondentie-adres: Grote Sloot 2OO, 17 12 JR St. Maartensbrug

Penningmeester : Schagerw eg 7 9, L7 3 t CB Schageórug

Bank: Rabóank Schagerbrug, nr. 3574.12.797, Gironr. 20)129

Notulen van de 35e bestuursvergadering dle gehouden is op dinsdag 3 maart
1 987 in café het,,Wapen van Zijpeil le Schagerbrug.

Voorzitter Morsch komt iets later en er
van P. Gl-as en Jb . Schuij t.

Om 20.05 uur opent de wnd.voorzitster de

van de vorig vergadering aan de orde.
N.a.v.deze notulen:

Niet de heen Kamstna maar de heer Hamstra 1s afgetreden als voorzitter van
de stichting Oudheidkamer,hij wordt opgevolgd door Mvr.T.v/d Hul-Geensen.
De heren v/d Mey en Sijmons blijven funcLioneren als toezichthouders tijdens
de middag openingsti-jden van de oudheidkamer.
De historische verenlgj-ng en de oudheldkamer zullen gezamenlijk meedoen aan
de gemeenleli-jke culturele avond op 9 mei a.s.
Op deze avond zal een zo volledlg mogelljke boekenstand opgesteld worden.
De lees/circulatle map is door Annemies b1j P.Morsch neergelegd Pi-el zoekt er
naar i-ndien gevonden circuleerf hij verder.
K.Hof van,,De Schoone Twaalventrheeft toegezegd daL leden van hun vereniglng
op 5 september[iuslrum feest] een demonstratle kolven willen verzorgen.
In de O.B.s.,,De Zandhopettin 'L zand wordt op 9 maart a.s. een film van
Daan Pool- vertoont.
De notulen worden goedgekeurd en getekend.

3 Ingekomenstukken:
H.van Gijzen en G.Kaper hebben bedankt a1s 11d.J.Seveke heeft een concepL
programma voor het lustrum feest gemaakt en houdt zich aanbevolen voor op
of en aanmerkingen - zieL er keurig uit -
Mededlingen zijn er niet.
Insteflen van een ere lidmaatschap - Mr. Belonje -
Na een zeer uitvoerige discussle wordt er over dit agenda punt gestemd
3 bestuursleden zijn voor en 3 tegen + '1 blanco t.o.v.hel verlenen van een
ere lidmaatschap aan Mr.Belonje.
Dit agenda punt wondt aangehouden tot de volgende vergadering.

- 6 Verslag v/d werkgroepen.
Lus trumfees t :

Er wondt van gedachten gewissefd over wapenschilden van Zijper famil1es.
Op 10 maart a.s. wordt er door deze werkgroep weer vergaderd daarna worden
er zo spoedig mogelijk meer gegevens versLrekt.
Archeologie:
F.Dleder|k heeft voor deze werkgroep een zeerprofessloneel werkplan gemaakt
en zo gauw het weer het toelaat gaat deze groep het vel-d weer in.
Boerderinamen:
Deze groep heeft een excursie gemaakL naar het sLreekarchief in Hoorn dit was

wel interesant maar ni-et van belang voor de groep.
Jan en Klaas hebben een bezoek gebracht aan H.Toorenvlled in Mlddenmeer.
De Fam.Toorenvlied heeft via een kasteel Toorenvfied in Limburg en een bulten
met de naam Toorenvlied in Zeeland relaties gehad met de boerderijen groot en
Kl1jn Toorenvlied in't Zand.In de tijd van de V.O.C.was er ook een schip met
de naam Toorenvfied.
Annemies heeft kontakt gehad met de heer Schilstra i.v.m.restauraLie van oude
boerderljen.Indien gewensL kunnen wij van de door hem opgedane ervari-ngen
gebruik maken.

7 Flnancieel jaanverslag.
Aan de hand van de gegevens over 1986 wordt wordt de begroting vocr 19BB ogesteld.



r

I HrsroRrscHEvERENrcrNG rr@t' ZtlPP"
Correspondentie-adres: Grote Sloot 2OO,lTtZ JR St' Maartensbrug

Penningmecster : Schagerw eg 7 9, L7 t I CB Schageórug

Bank: Rabobank Schagerbrug, nr. )174.32J97, Gironr. 205129

Notulen van de 35e bestuursvengadering.
Deze begroting is sluitend met een teLling van flZ.ZOO aan inkomsten enuiLgaven waarbij aan de uÍtgaven kant een p-ost onvoorzien is opgenomenvan Í 375.
rn de agenda voor de volgende vergadering wordL o.a. opgenomen een agenda punt

financlele gegevens zuivelhistorie - Hofstee stlcht,lng--

B Bestuursverklezing:
De volgens roost.er aftredende J.l'leCer"koorn stelt zich voor een nieuwe bestuurs-
periode herkiesbaar.
De eveneens periodiek aftredende P.Morsch wi1 nog wat bedenktlid en nog over-
leggen met zijn vrouw.In de volgende bestuursvergadering deelt hij zijn besluit mee.

) De agenda voor de jaarvergadering wordt al-s volgt vastgesteld:
1 Openlng

2 Ingekomenstukken.

3 Mededelingen.

4 Flnancieel jaar overzlchL.

5 Verslag kas contröle commissle A.Koopman en Mvr.de By-Ponsioen.

6 Benoeming kas commissie 1idIaftredend de heer A.Koopman]

7 Bestuursverkiezing:
0m in de bestuursvacaLure te voorzlen wordt door het bestuur kandi-daat gesteld
de Heer P.Glas uit Petten.
De heren P.Morsch en J.Nederkoorn zljn staluair aftreden en herkiesbaar.

B Rondvraag.

9 Pauze.
10 Inleiding door Dr.J.Pannekeet over het,,Het Westfries dialectrr.

_ 10 Aanschaf schrijfmachine.
De voorzilter licht dlt agendapunt afs volgt toe:
De nolulist heeft veel type werk voor de vereniging le doen o.a.hettypen van
de notul-en voor de bestuursvergaderingenrde noLulen voor de werkgroep Lustrum-
feest,voor de werkgroep Boerderljnamen,het typen van de agendaas en het maken
van het jaarverslag.
Het is belangrijk dat hij over een goede type machine beschikt.
Na diskussie wordt er besloten dat in overleg met de voorzllter door de notu-
l-ist een schrijfmachine aangeschafL wordt van +./- Í 1000.
De pennlngmeeste mag dit bedrag betalen u1t de reserve.De machine zal_ in één
jaar worden afgeschreven.

11 Rondvraag:
De redactiecommissie vergadert 16 maart bij Truida,de deadl-ine voor ZHB 1B

is 15 maart,het boek Aafjes dagboek wordl aangeschaft door Annemiesrde boeken
van de vereniging die nog bij J.Nederkoorn zijn zul-len overgebracht worden naar
de oudheidkamer,Klaas heeft in een advertentie van 1BB1 gelezen dab er bij
een boelhuis een partij - rogslukken - te koop aangeboden worden niemand kan
hem vertellen wat dat zijnrverder vraagt hij aan de voorzitter of die het punt
we1 of niet aanblljven in het bestuur ernstig in overweging wil nemen en hij
spreekt, de wens uit dat de voorzlLLer zl-ch herkiesbaar ste1t.

12 Sluiling:Niets meer aan rde zijnde slult de voorzitter de vergadering om 22.45 uur.
Goedgekeurd en geteken wnd.secrrlW


