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NoLulen van de 3óe L,estuursvergaderirrg die gehouden is op
6 april- 1987 in café ,,spoorzichlrt te Oudesluis.

1 Onani ro

Cm 20.08 uur opent de voor"zitLer de vergadering meL een hartelijk weikom aan de
aanviezigen bestuursleCen en dil zijn:P.Mcrsch,A.Schenk-Et-iks,'Ïb.Koster,J.Seveke,
J.Nederkc;c]'llrP.Gias en K.Oliernan.T.v/d Hul-Geensen kont iets iate]' en van
Jb.schuljt is aflberrchi onLvangen.

2 l'lotuien.
N"a.v. de leescirculaLrenap is weer ierecht- die gaat nu naar P.Glas-
Jb,.Schuljt r^;crdt verzochL cn de toezeqqin,q van ,,De Schccne Twaa]ven'roíl tijdens
onze 1,u:strum dag kolf demonsLraties Le verzorgen,Le laten vastleggen.
P.i,lorsch b,ljjft .ir. -;der geval .oË eer jaar bas'-ui-r:slid.
Àl^^ i;+ i--É ,,^-^^-ii-+ ^!. ^ -i^^l a u a arrar Dnf tan1\w5 ur a Jaar '=rschijnL er een spe ci aal Z.H.B.rrlirtmer over Petten.
Rcg-slukken zi-in waarschrjniijk aival- doppen( tat) van r'ogge.
Onder Cankzegging aan de samenstelier wcrden cie notulen gcedgekeurd en gefekend.

3 Ingekorcen sLukken.
1 Een briefl van het gerneeniehu-is rnet de vraag of onze yspsp'i ging de An;ercoll-ecte

'1 987 i^riI houden.Het is vreernd dat meerdere verenigrngen deze brief gehad hebben.
J . Serreke infor'rneert bi j B. Blonk w'at nu precies de t-redcellng is.-in principe wi1 onze ver-enlging rn Schagerbrug collecteren.
2 De eveneri:enien cie Sc|,ager"Drug vraagt of wij mee wilien doen mel de gondelvaart

cp 30 apr"rl.Dit schrljven word-1 . vocr kennisgeving aangenomen.
- Àf-,- ai^--.- kJ ,.ivr.u,sr i-/D -edankL vocr de geLccnde belangslel-l1ng blj het overlijden van }-raar rian.
4 Kamer van Koophandel een forrnulier om cie bestuursmutaLj-es op te geven.
5 Orn een besturirslid voor de st.ichting,,Dorpshuisrrte leveren is bij ons geen belangstelli
6 In her. concepl van Z ii B iB zí3n een paar' typfout,jes ontdekt,J.Seveke

corri-gee rt dit.
4 Mecledeiingen.
Íraan

5 Insfeflen van een ere lidnaatscirap -i"{r.Be}onje -
Ten aanzien van dit puni wcrcit c.a.gesteld : De art.ikelen van Mr.Belonje zi;n t+at

,,nage]''i naar h1j heef t, v"'el- 8 goede artikelen over PetLen gepubliceert.
Ei'e feden moeten mensen zijn die sec vee] voor Ce vererriging geCaan hebben.
Als Mr.Belonje het ere lidnaatschap aanneemt 1s dat een eer voor cnze verenrging.
Er.ncrdt besioten on dit agerrda punt aan ie hou.den toc heL bestuur volta111g
a2r,\^jp7io i<

U - -::::1'-l:i= Ë,-,- --j-J,'.'l lU \ 1J-r::-Er .J rL:,--,.5 t

Van de Hcf'steeslict-rting is 2 x een su'Dsidie van J 250C orrtvangen van drt bedrag
is n:-,r t i)^. I o0 O-fef.
Het is niec heie-ra-li C::C,=7r_rk waar alle Eegei,ens van P.Bcsman cver de zui.",el-
hisLorie geb,ieven :ljn.P.i.l-r scn err ..l .Seveke :'cei.ren drt uil.
.ï.-Seveke laat cie iicfsteesiichtlng schriíieiijk weien ciat wi,j door i+i}Ien gaan rnet
heL onCerzoek en ook net pi:bilcaties.
7 \iers'Lag'nzr, Ce ur-r'kgroepen.
B;er"de r-i.:tiàí:?r:Er is een aanvraag L]-nt:-=rrgekonen van Ce bj.biiolheek in Schagen
- v;erkgrcep or;ciei'en - oi1l een lezir',g te hc;den c,ver hel werk.;an deze gl'ceF in
;r:.:.'- -;e "'j j ::-:a r"tr<;:'lep Ca: lren .l 1 133.

lf i.=f r;:l-l :. l:^l :i:,.'-tJ.:. -,::i'. .tc '.-Ci-i: jr-::r: ,,','t.i::.l,JC: ',,4: de Si.:l:t'
De dia's in de cuil'teiCi,,arrer" v;ci'den dccr Anlenr.ies en .ï.Se;'eke !r+'gezoaht en bei.:eken
wat wij er van gebruiken kunnen '.'ocr een dra presenraLle.

At"clleoiogre: Hei Lerrein waar b:lrr*r-,kiri gegra,,,en wor'd+" is uit-gezeL en er T crden
lciots var l"it2.a'r:i i.=t fr-rreir-: rs 'l 0 x i 0 neter,er r^ior'CL n+t een ]asel"sLraai.
T'-'.-.r-'1.!
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Notulen van de 36e bestuut"svergadering{blad 2)

Archeologie:Er wordt gegraven tot een dlepte van +/- 70 cm'

Waarschljnlrjk worden er aardewerk en beendet'resten Sevonden.
Hei geheel staat- onCer Ieiding van F.Diederik.

LL^strurnfleest: Deze werkgroep is cp rnaanCag'l C naart weer bi-j elkaar geweest-

Bepaalde afspraken zi"jn op ciaturn gezet en er is aan de leden van de groep verzocht
on zich aan die data -wat betreft de afspraken - te hoi;den

Cpgave kaarten om Íïree ie doen mel de iuslrum da55 wcrden mel Z H B lB mee gesti:ut"d-

Tol 15 nel kan men zich opgeve' cc'1 E mei is de v6lgende ver'gadering.
Àniienies wor-ót door, .lb.kcst.er gevraagd cm ais coör'dinatrice op le lreden voor
Ce exposliie van de werk-gt'oepÈn op 5 sept-e:'rber'

8 Taakverdeling voor de culiL;i"eie avond op 9 mei a.s.
In ce grcie zaa) ."'ar. heL Cor'; sr,uis is :3ligr dar:s rnuz-ek etc '
In de kl_eine z.aa.L zt:-il_en i^ilj wal laf,en zien van de werkgrcepen - Annerni-es -
Hef bcekenbesiaat-id van de vereniging zal getoond worden - J.Seveke -
P.Glas en Kl-aas houden evenLueel loezicht bij een kraanpje.

9 Rondvraag.
Kcsl--er vt"aagt of liij wat aan de geschiedenis van hel verzet' noeten dcen want, er
zijn nog wei wat geg:/ens bekend.t{a cle zomer komen we hierop terug, rlaar J.liederkoorn
verzaneid al-vast !íaL gegevens.
De oudnelCkamer is afs lokalie slechi aarlgegeven.
Aan het besiuur van de Stichiing Oudheikamer wcrdt gevr"aagd om hier wat aan te Coeu.
p cr:s. heoflt crer-cnstateerci ciat de zoi,ier van de oudhei.dkaner vochlig is.
3ok vraagl hij zich af of er niet le veel dubbel vergaderd wordt *-ant in decenber
j.1.1s er ovel. enkele cnderwerpen ook al gesproken en die kwamen vanavond
weer aan de orde.
Kiaas vraap5t naar de budgettaire mcgelijkheden voor video opnaaes.
Er is een post cp de begroting van Í 500 voor beeldarchief-
Er kcnL een bijlage b:-j één van de Z ï-i B nurnmers mei een uligebreide calalcgus en

een verslag van de boekbespreklt-rgen.

De volgenCe besLLii--ir-svergaiering wordt vastgesleld op dinsdag 'i 9 nel a. s.
en wordt gehcuoen in café ,,Kennedytr Rijksweg 't, Zand.
De daarop vclgerde besluui-svergadering r^rordi vastgestetO op ,ralC,g*29 iu'i i'
resf,aurant ,,De SLclptrRijksweg SLolpen. Kennedy is besproken docr Kiaas en de

St.oipen wcr"dl besprol':en door J.Seveke.
J.i.ieder-kocrn oppert het idé om B.Vce+,s te vragen on een inleiding te houden voor
één van onze leden bijeeni,lcmslen hier"vcot" worden ook de nanen varr P.Dekker en
T I c-1. -+;lle:. l.o.L !'-' -:1 €r!

Anneries noteert onze uamen en seint ons.n ais C.i-angediji{ de fiirn over het
ieven van een Weslfrlese bcer CraaiL zodat wij er naar kunnen Saan kljken.

l':i iets nree]. aan de orcie z:;nCe sl-uit,'de voot"zilier onder dani< vccr een ieclers

-n'-:':r,g on 22.3- "-:;r de v=rr-rier-in';..

Gcedgekeurd en gelekend op de bestr-iursvergadering van:

Voorz i t ter Secretaris.


