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Correspondentie-adres : Grote Sloot 200, 17 52 fR St. Maartensbrug
Penningmeester: Schagerweg 7 9, 17 57 CB Schageórug

Bank: Rabobank Schagerbrug, nÍ. ))74.)2.797, Giroor. 20>129

Notulen van de 3Be bestuursvergadering.
Gehouden op 29;uni 1987 tn café/restaurant ,,De Slolpen" te Schagerbrug.

AnarinmvPUrlf,rró.

Aangezien voorzitLer P.Morsch later komt opent om 20.05 uur de i'ind.voorziLster de

vergadering met een hartelljk welkom.

Notulen v/ d 37e bestuursvergadering-
ll.a.v.deze notulen:

Trulda heeft nog geen kontakt gehad met P.v/d Mev

zolder van de oudheldkamer.
J.Seveke heeft PasLoor Voeis benacierd net de vraag
leden bijeenkomsi ir1l houden.
De funclie verCe-i-nE i n het 'cest;')r ',':.''r 1r :=;:l; --i11 I rr ::-e z n daf :

de boekenverkoop niet oncler Annenr::,Íraar onl:r . .-rtv:n= z-::\ verantwoordelijkheid hcort.

Ingekomens tukken .

Een nieuwsbrief v/d verenlging van volkskultuur,een mooie recla'r,e pcster voor de

expositle van oude merklappen 1n de oudheldkamer,opzegging van he" lidmaatschap van
de fam.Tessefaar uit 'L Zand,aanmelding van het lidmaalschap van P.v/d Mey u1t 'L Zand.
Mededelingen.
Bij de opening van de merklappen expositie waren +/-30 personen aanwezig,
J.Seveke krijgt een sleutef v/d oudheldkamer in zijn beheer,er wordt een bord gemaakt

waar met duidelijke letters 0UDHEIDKAMER tIU!§uuHHt' op staat
Dit bord wordt naast de ingang v/d oudheldkamer aan de muur bevestigt.
Jaap Schuijt is niet aanweztg en er ls ook geen afberichl van hem ontvangen.

Financieel- overzichL.
Op het, ogenblik hebben 315 leden hun contrlbutievoor 1987 betaald.
Op de glro staat een bedrag van Í 9083,69
,, , bank ,, ,) ,, )) Í 4422141
er 1s in kas ,) ,, Í 65162

totaatfl357l JZ
Bij dj-t bedrag 1s inbegrepen de reeds ontvangen betallngen voor de lustrund,ag =f225
Er is nog een vordering van Í 73.
In de eerste vergadering na de lusLrumdag zaL er een besluit genomen worden wat er
met de -aan ons geschonken - reservering v/d Hofstee stlchting moet gebeuren.
De bestuursleden vlorden verzochL om over dit punt suggesties Le doen.
Ook met de foto's, negatieve4raanLekeningen etc.uiL de nalatenschap van P.Bosman moet
wat gebeuren.J.Seveke en J.Nederkoorn hafen deze spullen op bij P.Morsch [3iufi 87]
en inventariseren een en ander.
Verslag werkgroepen.
Lustrumfeest- Jb.Koster - n.a.v.de aanmeldingskaarten, deelname lustrumdag , ziin er
acceptgirokaarten verzonden er ls tot nu toe Í 225 onLvangen.
Ook de ultnodiglngen zljn verzonden.
Voor het lustrum nummer van Z ll B schrljflt Gerrle Noorman een artikeitje over Vlaamse-
muziekanten,Jb.Schuijt schrijfL een ariikeltje over kolven,J.Koster en J.Seveke hebben
een artikeltje/programma geschreven over,/voor de lustrumdagrheL fustrumnummen moet
medlo augustus verschljnen enlge spoed met het lnzenden van de artlkelen is dus gewenst.
.l.Gutt<er(burg.)Annemies en Truida gaan naar de museum boerderij van Donker in
Hoogwoud en zorgen voor Noordhollandse kostuums en juwelen dle dan op de lustrumdag
Lentoongesbel d kunnen woroen.
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Verslag werkgroepen.
Archeologie - J.Seveke -
Het graafwerk bij de fam.Schenk is afgesloten er zijn sporen van een
gevonden en wal scherven uit de romijnse t,ijd, ar deze zaken worden

Boerderijna,men - A.Schenk - 0p de lustrumdag wordt er een groLe kaart opgehangen die
ingekleurd wordt n.a.v. het landgebrulk,ook wordt er in het, dorpshuis een dia pre-
sentle gepresenteerd over enkele inier"#ante boerderijen,boerderij fot,o,s van
G.Stoekenbroek vrorCen ook ientconqesteld.

-t-isi:;:l?; -.-.I-s'-:t - !.:.'..=:. _: a-:.'.=: t- i::-:._-_t=:._-=-.-.^i- -,:-
aarCe -.';eeS'. :.??l -:- '.-aS:;=-: 

-: e:- .

De bestuut"sleier <rr.j gen Der, cai a- s net prcg:":r--.a -,.cat :e - js:t,j.:id?g -n ccncelt
r1aar:.s.:ietaa::LaLdee1nenersza].+,-140:r;r.(+;:.:3:3a
Annernies neernt kontakt op met C.de Groot - Grotesloot 197 Sil,Íaar:ensbrug A2246-13A4-
cf hij wat heefl van de werkgroep vervoer te water om dit te exposeren op de lust.rumdag,
cok vraagL ztj of hij een artlkeltje over dlt onderwerp w1l schrijven.
fnleider voor de ledenbijeenkomst in nov.a.s.
Pastoor Voets wil wef een infeiding verzorgen maar beschíkL zelf niet over vervoer.
i.Seveke vraagt of hij meL het openbaar vervoer kan komen dan haalt één van de
best,uursleden hem van heL statlon in Schagen of Afkmaar.
De daLum v/d ledenbijeenkomsL wordt, vastgesteld op donderdag 26 november a.s.
Beheer uitleen bibllotheek in de oudheidkamer.
J.Seveke zorgL voor een bonboekje waarin opgetekend kan worden welke boeken aan
wie uitgeleend zrjn.
J.Nederkoorn werkt weer aan de boeken catalogus zodaL deze blj het lust,rumnummer
aan de leden verzonden kan worden.

Rondvraag.
Jb.Koster onderzoekt of onze vereniging 11d is van het Westfries genootschap.
P.Morsch -dle net gearriveerd is - vraagt of er afberlcht van Jb.Schuljt is ontvangen.
Dit wordt ontkennend beantwoord,waarop Morsch zegL heL jammer te vlnden dat besLuurs-
feden za maay weg blijven.
Op een oude kaart van P.Gfas staat een boerderij genaamd Zorgvlijb, deze boerderij
staat op de plaats ( ongeveer) waar nu de boerderlj van N.Laan (Stolperweg) staat.
De volgende vergadering wordt vasLgesteld op woensdag 1 9 augustus in het
N.H.K. te 'L Zand.I fn.SLrooper heeft toegezegd dat er geen herrle is.]
Op de schltLerende tijd van 21.45 uur sluit de wnd . voorziLster de vergadering met
een wel thuis aan de aanwezigen en ....een preLtige vakant,le.

Getekend op de bestuursvergadering van

nederzetting
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de trPotschlppers,!

Bosweg 1 juli 1987
Nobulist N.Olieman-
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