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Notulen v / d 43e besLuursvergadering, die gehouden is
op dinsdag 2 f ebruari 19BB in restauranL ,,De Stolp'?
Aanwezig:P.Morsch,A.Schenk-Eriks,Jb.Schuijt,T.v/d HuL-Geensen,J.Seveke,J.Koster
J.Nederkoorn en N.Olieman,berlchL van verhindering onlvangen van P.G1as.
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ccrl paar keer voorgekomen dat er bepaalde besluiten -dle ook genotuleerd waren .door bestuursfeden niet of te laat uitgevoerd werden,in deze moet ik ook de hand 1n
o'joan hnazall steken want ik ben zelf ook wef eens in gebreke geblevenrhet is zaak
om,als er beslulten genomen of opdrachlen verstrekt worden d,eze zo gauw a1s enigzins mogelijk 1s dle uit Le voeren en als dal om de één of andere reden niet lukt
dit dan even door te geven aan de voorziLLer,dit is gewoon nodig om niet achter Le
raken met werkzaamheden voor de vereniging,hopelljk houden we d1b a11emaa1 goed
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2 Notulen v/d 42e bestuursvergadering.
rdL over een oude schrijfmachine moet sLaan
kopleermachine,in het boekje ,,Westflaa1se stoffenhandelaren in de Zijpen wordt maar
één regel gewijdt aan de ,,Hannekemaalersrr,Hr haakman blijft belangstellend maar
bedankt a1s lid,J.Nederkoorn brengt kopy over de zuivelhistorie naar de voorziLter
want 1n het, volgende ZHB nummer moet weer eens een zuivel hislorie artikel geplaaLst worden,J.Nederkoorn heeft een brlef u1t Noorwegen ontvangen met een beschrijtlino
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een graflsteenrdeze steen vertoont erg veel overeenkomst meL de grafsteen
uit Petten die door Mr.Belonje beschreven wordt.de heer Schilstra wil liever geen
inleiding houden over rrDe SLolp " hij adviseert om architect de Jong te vragen,
De tentoonstelling ,,De Stolp te kijk'rkost voor 4 weken +/- Í 250,de hr.Schilstra
wi1 eventueel wel deze t,entoonstelling openen,Annemies probeert om deze tentoonstelling te organiseren in de blbliotheek 1n 'L Zand, ook tljdens de lelieslrow,
Truida heeft de tentoonstelllng een keer gezien en het viel haar niet mee,
als oeze t,entoonsLelling een keer in de regio komt gaan P.Morsch en Annemies er heen,
waarschijnlijk is dat 1n februarirJ.T.Bremer w1l we1 een lezing houden op de jaar*
vergaderlng,deze lezing gaat dan over PetLen en is geen bloemlezing za afs in de
vorige notulen staat maar een bloemrijke lezing!
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3 Mededel ingen/ingekomens tukkeF
Z.H.B.nummer 2i gaat volgende week naar de feden.
Het, elndresufLaat van de enqueLt,e over een provinclaal historlcus ligt bij de
secretaris ter inzage.
Er wordt besloLen om donateur te worden van het WestFries museum ad -f 50 per jaar.
J.Seveke en P.Morsch maken een wervend artikef voor ZHB om meer mensen le bewegen
donateur te worden.
P.T.T.is een aanbiedlng blnnengekomen om gebrulk te maken van partlj
tarieven bij het verzenden van de ZHB nummers,de voorziLter zoekt uit wat het
voordeligst is voor onze vereniging.
4 Bestuursvacature.
Van de

ffitgeeninteresse1neenbestuursfunctie,AnnemiekSchrvend1jkis
niet gevraagd.Truida heeft een famil-ie 1id gevraagd en dÍe heeft wel interesse.
Mvr.Sifvla Klomp-Mak is ook een mogelijke kandldate rmaa? eerst wordt Mvr.van Loo
gevraagd,zlj is afgestudeerd historica,de heer van Loo wordt gevraagd om zitting
nemen fn de redactie cie van ZHB.
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Notulen v/d 43e besLuursvergaderlng

(2)

5 Kort financieel verslag.
Het is een uitgettreld financieel verslag geworden.

De verlies en winst,rekening van 1987 sluit met een telling van Í 13.a97,68
De balans per 31 december 1987 geeft een bedrag aan van f 12.26A,79
De donatle ad Í 2500 van 'tHoogehuys wordL in het grootboek geboekl onder de
noemer reservering bijzondere aklies en wordt, dus weggehaald bij reservering

zuivelpubllkaties.
Er wordt gediscussieerd over:moet de vereniglng wel of geen financlele reserve
moeL/mag hebben en of Z.H.B.in een duurdere uitvoering moet verschljnen.
In de vergadering van maart a.s. wordL de begroting voor 19BB samengesteld.
7 Verslag v,/d werkgroepen.
Truida ,1n de zomer van dit jaar wordt er 1n de oudheidkamer een t,entoonstelling
georganlseerd over ,,De Zljpe en haar water,de datum 1s 1 5 1u7i/15 sepLember.
Het,1s de bedoeling om de kinderen van de hoogste klassen van de Zijper basisscholen hlerbij te betrekken.Er wordt besloten dat de historische vereniging
2 gebruikLe viLrines aanschafL - -f 1 600 - en die in bruikfeen geeft aan de oud
heidkamer,Trulda regelt dit en zíj bedankt het bestuur namens de sllchtlng
oudheldkamer.

Boerderij

namen

.

Annemies,deze werkgroep is bezig met de voorbereiding voor de lezing dle op B
maart a.s.gehouden wordt voor de commissle welzljn ouderen v/d bibliotheek in
Schagen,onze bestuursleden zljn bij deze ultgenodlgd,op deze avond za;- Klaas een
inleidlng houden over het ontstaan v/d Zijpe en van de werkgroep,na de pauze zal
Jn.de Boer dla's van Zijper boerderijen vertonen.

Archeologie.
Van deze werkgroep is geen nieuwsrAnnemies en J.Seveke vlnden dat er wel weer eens
wat aan deze werkgroep gedaan moet worden.
B Aut,omat,iserlng financiele administratie.
.l .UeO
et uitproberen,
1e de automatisering m.b.t de acceplgiro kaarLen 1ukt,
2e ,,
,,
,, ) r het verzenden van de Z H B nummers lukl ook,
3e de boekhouding ls wel wat ingewikkelder wanL daar moet een boekhoud pakket voor
zijn.Joop overlegd met een E.C.N,deskundige d1e software produkten heeft.
De voorziLter en Nederkoorn gaan over het, een en ander op ,,hoogr technlsch niveau

prat,en.
9 Deadflne.
De deadlfne voor ZHB 22
1 0 Rondvraag.

is 15 naart,19BB.

Truida en Annemles nemen contact op met P.Glas en gaan dan de gehouden enquette
van de basisscholen over waL ztj van de vereniging en van ZHB vindenruil werken.
De oudheidkamer is tijdens de zamer Lentoonstelling ook op zondagmlddag en iedere
woensdagmiddag open,aan de besLuursleden wordt, gevraagd om medewerking i.v.m.
het Loezicht houden.
In overfeg met Truida zal Jb"Schuljt een kast aanschaffen voor in de oudheldkamer.
J.Nederkoorn zal Trulda informeren over de ,,Abtskolk.
De volgende bestuursvergadering za7 Klaas de bestuursleden informeren over het
rooster van aftreden.De uitnodlging voor de jaarvergaderlng moet minimaal 10 dagen
voor de vergadering bij de leden zijn.Voor a1le duidelljkheld zal er op het wikkel
van ZHB een opzlchtige sticker geplakt worden waar op vermeld staat daL de uitnodiging 1n ZHB staat.
De foto's v/h lustrumfeest. zljn +/-half februarl klaar,p.Morsch vraagl, aan G.Noorman
of zij de fot,oos voor de vlaamse muztekanten besLeld heeft.
Volgend jaar 1s het W11l1brordes jaar en bestaat Pet,ten 125A jaar,er zal aan neL
gemeenLe bestuur van 7,ijpe een brlef geschreven worden waarin zíj hiervan op
de hoogte gesteld worden.
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C'orrespondentie-adres: Grote Sloot 200,1752 JR St. Maartensbrug
5l CB Schagerbrug

Penningmeester : Schagerw eg 7 9, L7

Bank: Rabobank Schagerbrug,

Onderwerp:

u, 3574.32.797,

Uw nr.

Gircnr. 2orl29

Ons nr.

Datum

Notulen v/d 43e bestuursvergaderlng (3)
Tn dil schrljven za1 ook opgenomen worden dat anze vereniging medewerking van het gemeenLe bestuur vraagL om de aankoop van een autenthiek
Zijper werknemershuisje te kunnen realj_seren.
Dat huisj e zou evenLueel ingericht kunnen worden a1s opslagplaats
voor de vondsLen van onze werkgroep archeologie.
Annemies vraagt aan J.J.Schilstra of hij een door ons georganlseerde
excursie-over de weslfrlese omringdijk- wif lelden.
Dit zou dan kunnen gebeuren in september lgBB op dezelfde dag van
de opening v/d tenloonstelling ,,De Slolp te Kijk'?.
0m onze feden vergadering beter bekend le maken zaL voorzit,Ler Morsch
konLakL opnemen met Harriët de Redelijkheid en aan haar vragen of
zíJ een voorbericht in de Schagercourant w11 plaatsen en een verslag
van de ledenvergadering en ook dat faten plaatsen in de Schagercourant.
Jn-Dekker -StMaarLensbrug krijgt een boekenbon aangeboden voor
de goede oplossing van de puzzel in ZHB.
DE VOLGENDE BESTUURSVERGADERING WORDT VASTGESTELD OP DONDERDAG
1 O MAART A. S. in het Wapen van Z:jpe te
Schagerbrug.
Deze datum is in overleg met de voorziLLer gekozen om dat op vrijdag
1 1 maart
de vergaderruimte 1n Het Wapen niet vrij 1s.

Nlets meer aan de orde zljnde sl-ult de voorziLLer onder dank aan
de aanwezigen voor hun inbreng,de vergadering met een we1 thuis.
Goedgekeurd en getekend op de vergadering van : /O fitaal"É
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