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Datum

Notulen van d.e 37e bestuursvergad,eri-ng die gehoud.en is op dinsdag 1! mei 1!8f
in cafd rrKenned.ytr te tt Zand,.

Er is bericht van verhind.ering ontvangen van A. Schenk en K. Olieman.
Opening.

-' Om 20.00 uur opent d,e voorzitter d.e vergad.ering en stelt het bestuur voor
\-/ t.b.v. de vÍd.eo-opnamen d.ie van d.e bestuursvergad.eri-ng gemaakt word.en door
Matthé van Diepen.

NotàIen van d.e l6e bestuursvergad.ering.
- Het ?ettenlummer van d.e Z.H,B. is verschoven naar november.
- De H.V. heeft bedankt voor het houd,en van de Anjerfond.scollecte, omd.at
0udesluis d.e enige overgebleven plaats ïvas. Dit was voor ons niet op korte
terrrijn te regelen.
De
bestuursled.en zijn nog niet d"oorgegeven aan de K.v.K,, d"aar d.e taken pas
hodenavond. verd"eeld worden.
- Overschot ge1d, Hofsteestiehting wordt geschonkeÍr a,a;rr d.e H.V. Er za1 een
passend.e bestemmÍng word.en gezoeht en d.e heer P. Buur za1 persoonlijk bed,ankt
word"en door ?. Morsch.
- Op d.e culturele avond was red.elijke belangstelli-ng voor de boekenstand.

t f 50,--.
- Vochtigheid, op d"e zolder van de
Boekverkoop

\Y r -

oudheid.skamer.

Truid.a neemt, na;nens d.e oud"heidskamer, eontact op met v.d.. Mey om hier iets
aan te doen.
or
J. Seveke za1 informeren bij Hi-Voets of hij bereid. is een lezing op een
ledenvergadering te verzorgen. Eventueel kan d,e videofilm van Sehagerbrug
ged.raaid word.en op een ledenvergad.ering.

Ingekomen stukken.

- Bri-ef van H.C.R. Dimar te Petten, waarin wordt aangebod"en om leden van de
vereniging d.ie een d.iner bij Dimar gebruiken BS korting te geven, d-eze korting
word.t, na vertoon van een lidmaatschapskaart, gestort op de rekening van d.e
vereniging.

-

-

De redactiecommissíe zal overleggen of 1n de Z.H.B. hieraan aand"acht besteed
kan word.en.
De tend"ens in C.e vergadering is van niet.
Verslag van J. Nederkoorn over d.e bijeenkomst van d.e historische verenigingen
van de gehele Noordkop.
De voorzltter Volkert Nobel verzocht d.e hist. verenigingen om aan het prov.
bestuur een verzoek te richten om een provineiaal historicus aan te stellen.
J. Seveke zal een brief schrijven.
Nota museumbeleid. provincie Noord. Holland..
Periodieken: Gesteld wordt d.at d.e leesmap niet goed" functioneerd, maar we1
moet blijven.
Nieuwe regeling:0p d.e bestuursvergad.ering dient d.e leesmap aanwezig te zijn.
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Dan zal d-e route vastgelegd worden voor d"e poriod.e
be stuursvergad,erlng .
Med,ed.elingen.

-

De penningmeester J. Koster
Giro f 8.351,41
Bank f 4.+22,41

Kas

f

4O4,92

Àf te lossen aan crediteur f

tot

d.e volgend.e

geeft de financíële stand van zaken:
100,--.

Het restbed.rag van de boeken varr Bremer zal afgelost worden bij
Gemeente nad,at het lustrumfeest geweest is.
Ongeveer 270 leden hebben inmiddels hun contributie betaald".

de

Mr. Belonj e ,
- Het voorstel om Mr. Belonje tot erelid. te benoemen is afgestemd, I voor,
4 tegen, 2 onthoud.ingen.
Il{otivatie: Dhr. Bolonje heeft inderdaad veel ged.aan voor d.e geschied.schrijving
van Zijpe en Petten, rrraar de H.V. veel belang aan dient te hechten, echter
dit is een indirecte verd,ienste en geen directe verdienste voor d.e H.V.sec.

Erelj-d.maatschap

Verslag werkgroepen.
- Àrcheologie.

De werkzaamhed.en op het land van Schenk gaan gestaag d.oor. Zaterd.ags is er
veel hulp uit Schagen voor het graafwerk. J. Nederkoorn deelt mee d.at er een
regel in de maak is, waarin vastgelegd" word.t dat gravers een afstand.sverklaring
dienen te tekenen.

- lustrumfeest.

+ De notulen van d.e lustrumcommlssievergad.ering d".d.. 1B-5-tB'l zíJn nu reed.s
uitgetyped- door Klaas Olieman waarvoor de complimenten van alle aanwezigen.
+ Er zijn inmiddels 90 aanmeldingen.
+ Voor d-e d.iapresentatie zijn d.iars van ?iet Bosman beschikbaar, een d"iaprojector (carousel) moet nog georganiseerd word-en.
+ Het controleren van de kaarten kan door Piet Glas gebeuren.
+ 0p d.e lijst van genodÍgden kan de Hofsteestichting nog toegevoegd, worden.
De genodi-gden van de H.V.rs kunnen teruggebracht tot 2 pers.
?. Dekker heeft zich aangemeld. maar wordt per brief a1s gast uitgenod.igd..
+ Het bestuur plus echtgenoten zijn bij d.eze uitgenoöigd. om aan het feestmaal

deel te nemen.
+ Mensen van de werkgroepen d.ie de hele dag helpen mogen ook gratis eten,
voor hun eehtgenoten dient echter betaald. te word.en.
+ De cie ziet uit naar vervangend. vervoer (bussen) ingeval van regen. De
avond" te voren za1 beslist worden of d.ie ingezet word.en.
De
begeleiders en bestuur zijn herkenbaar a.an een historisch kostuum en
+
een naambord"j e.
+ fn het lustrurnnummer zulIen de spelregels van
Er is gelegenheid om ook zelf te kolven.

het kolven worden opgenotaen.
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+ De cie bepaalt nog of d"e genod.igd.en a11emaal in óón groep komen of
ze verspreÍd. word.en over de verschlllend.e groepen.

d.et

Functj-e verd.eling in het bestuur.
P. Glas word.t tot seeretaris gekozen, hlerd"oor word"t d.e taakverd-eling a1s

volgt:
Yoorzitter

P. Morseh
P. Glas
Penningmeester
J.G. Koster
ïJnd". Voorzttter
T. v"d"" Hul -Geensen
J. Seveke
',rYnd". Secretaris
2e Penningmeester J" Schuyt
Archivaris
J. Nederkoorn
Boekenverkoop
A. Schenk-Eriks
No tuli st
N. 0lieman
Secretaris

Seveke

blijft

-

Schagerbrug

Petten

Schagerbrug

Petten
Schagerbrug

St.I[aartensbrug
t

t

Zand.

t

Zanó"

Oudesluis
|

d.e verzending van de ZHB verzorgen.

Rondvraag

V

- J. Koster heeft inmiddels een aantal ordners met finanei6le afrekeningen
en wiJ- d.eze in d.e Oudheldskamer onderbrengen.
Dit is uiteraard. mogelijk.
- T.v.d. Hu1. trVat moet er in het lustrumnummer ZHB?
- Stukje v.d. werkgroepen
- Terrigblik op d,e afgelopen 5 jaar
- Programma v.h. feest
- Stukje over de muzikanten uit Antweriren
e over kolven
- Stukj
an
v.U.

Dead"line ZHB - 29 lun:- 1987
Red.actievergad.ering - l0 juni 1987
Volgende vergadering 29

juni

198?

in

ttd-e

Stolprt te Stolpervlotbrug.

Goed"gekeurd en getekend. op de bestuursvergadering van:

Voorzitter

,
t

't,{.

,/ 'J

,U

'n'4'*2

,tW
,r

Secretari"
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