
HIST.RISCHE VERENIGING,,DT ZTIPB,,

Notulen v/d 44e bestuursvergadering,dle gehouden ís op 10 maart,
19BB in ,,HeL Wapen van Zijpe'r 1n Schagerbrug.

Aanwezig:P. MorschrT.v/d Hul,A,SchenkrJ.Seveke,J,Koster,P,Glas,J.Nr:derkoorn en
N.Ofieman.,J.Schuij t is verhinderd.

1 ílnpni no

Om7a.10 uur opent de voorziLter de vergadering met een,hartelijk well<om en steld
de agenda aan de ordg ,hierover zijn geen op of aanmerkingen.

2 Notulen.
Er l^,orden komplimenten gemaakt- aan het adres van de samensteller(s)van de blbflotheek-
caLalogus,het gehe=L zteL er verzorgd en overzichrelijr< ult.
De voorzit,ter heeft contact gehad met de heer en mvr.van Loorzij zullen konLakt op-
nemen met Ce voorzitter of zíj een bestuurs en een redactie commlssle functie
ambiëren.
De deadline voor 2.H.8.22 - 15 maarL - is voor J.Nederkoorn te vroeg,in overleg meL
de redactie cie zal hij Loch zorgen daL er een atikeltje over de zuivelhistorle
in het eersL volgend nummer van Z.H.B.geplaatst wordL.
Secretarls Plet heeft lang gewacht op de dames Truida en Annemies maar....heeft
toen zelf kontakt opgenomen met de Ztjper basisscholen.
De tqnqagfste]ling,,De Stolp te kijk wordt georganiseerd 1n september 19BB in de
kenk €e-8u-rgerbrug.Als datum wordt er gekozen voor 3 september.
J.J.Schilstra wordt gevraagd om de tentoonsLelling te openen.
Ook zal er geprobeerd worden om met een aantaL belangstellende een rit per
touringcar te maken over een gedeelLe van de,,WestFriese omringdljkrrde heer Schilstra
za1 gevraagd worden of h1j tljdens die rlt een explicatle wil geven.
De aandachL v/d regionale pers,m.b.t.onze verenlging moet wat opgevijzeld worden
de voorzltter neemt hlerover konLakL op met Harriët de Redelijkheld.
De voorzitLer heeft, de foto's van de fustrumdag ontvangen,op de ledenvergadering
zullen deze ultgerljkt worden.

3 Ingekomenstukken.
Van de gemeente Zijpe een formulier voor subsidie aanvraag -moeL voor 'i april
ingeleverd zljn-,Er zrln enkele oude foto's van de heer Renooij ontvangen,dit 1s
een waardevof bezlLrze worden in bruikleen gegeven aan de Oudheidkamer.
Bij deze schenklng van Renooij is ook een foto van een schllderíj,Annemles zoekt
uit van;welk huis dat schllderlj gemaakt 1s.
Van de culturele raad N.H.over kijkdagen en tentoonstellingeq., is er een agenda ontvangen.
4 Mededellngen.

Er hebben 2 leden bedankt voor hun lidmaaLschap,en er zLJn 2 nleuwe leden ingeschreven.
De voorzitt5 ls opgebeld door het W.F.museum maar weet nlet waarover,de andere
bestuursleden hebben hier nlets over gehoord.

5 Financieef verslag.
J.Koster maakt,met P.Glas en J.Seveke een discussie begrotlng.
Voor het weekend van 1 9/Za naart hebben de bestuursleden deze begroting in hun beziL
en kunnen dan telefonisch reageren.
In het vervolg maakL de penningmeester i.s.w.met de 2e penningmeester eerder in hetjaar een discussie begroting.
Voor de jaarvergadering nodlgt de penningmeester de kascie leden-C.Otter en G.Ponsloen
uit voor het cont,roleren van de bescheiden.

6 Het uitwerken v/d gemaakte video opnames.
tjr; kontakt op wil nemen met

afspraak te maken. P.MorschrAnnemie"f'en J.Seveke werken de vldeo
P.Morsch om een
opnames verder uit.

f'
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Notulen v/d44e bestuursvergadering (2)

7 Agenda besLuursvergadering + invullen besLuursva.cature.
Aang
met een wetenschappelijke achLergrond.
Er wordt, naar voren gebracht dat onze feden meer het 

'populaire'r 
genre

bestuursleden wil1en.
Maar er wordt ook gesteld dat er geen legenstelling hoeft te best,aan tussen
gesiudeerde en niet gestudeerde bestuursleden.
rr red'r i'e',r..1 l:crct er alge-,.lachl :.'a'u de heer af ::i..va: Loo iiillen.
De redactie cie maai<i de agenda irccr cie jaar.rrer.gadering en za:. deze publiceren in
7HP.))

Er za)- voor gezorgd worden dat Z.H.B. 22 minimaal 10 dagen voor de jaarvergadering
bij de feden is.
Ook de bekende boekentaf eL zal \.^reer op de jaarvergadering aanwezig zijn.
Truida zorgL voor oude floto's,aflkondigingen en tekenlngen van petLen.
P.Morsch za1 ook -na P.Glas en Truida -conLact opnemen met J.T.Bremer over zijninlelding op de jaarvergadering.
J.Seveke wordL staande deze bestuursvergadering gepromoveerd tot inkoper van
een fles z.o.geneverrdie aan J.T.Bremer aangeboden zal worden.
B Verslag werkgroepen.
Archeologie:Welnig nieuws,zijn nog steeds op zoek naar een

of geen bestuursfeden

werk/opslagruirnLe.
kuil gedlcht en

de kantlijn van de
makkelijker feest en

Als hel land blj Schenk wat, opgedroogd ls,wordt de gegraven
wordt er nog een kleln stukje afgegraven voor onderzoek.
Boerderij namen .

De lezing in Schagen ls goed verlopen er waren ruim 60 belangstel]ende.
Dlnsdag 15 maarL wordt de zelfde lezi-.ng door de zelfde mensen gehouden in debibliotheek in )L Zand.
De onkostenvergoeding die de werkgroep-voor het houden van lezinge4,event,ueel
ont'vangt wordt afgedragen aan de pennlngmeester van de H.V., worden er direkte
onkosten gemaakL door de werkgroep-voor de lezlngen - dan kunnen die gedeclareerd
worden bij de H.V..
J.Nederkoorn heefL de zuivelhistorische-nalatenschap - van p.J.Bosman doorgesplt,.
Conclusle:over cle zuivelhist,orie van buiten de Zijpe is nauwelljks iets te vinden,van de Zijper zulvefhist,orie zijn een aantal manusscripLen en een sLel uitget,ypteverhafen,hiervan kan we1 wat gepubllceerd worden,het is nuttig om bij depubllcatie een ingekaderde verklaring van de redactiecle te plaatsen.
J.Nederkoorn maakt voor Z.H.B. 22 een artlkel klaar en feverd de rest van de kopyin bij P.Morsch.

9 Rondvraag.
J.Seveke vraagL naar een folder van het Iií.F.museum.
J.Nederkoorn vraagt of het mogelljk 1s dat er sterretjes in
notulen geplaatst kunnen worden zo daL een ieder de notufen
vlugger zijn opgenoemde opdrachten uitvoert.
Er wordt besloLen dat onze vereniging 1id wordt van ,,De Vrienden van het, ArchiefÍ'in Alkmaar.
J.Seveke verzorgL een oproep in
nieuwe werkgroepen.

de dorpsbladen om Le komen tot het oprichten van

Annemles is naar een lezlng van de heer Lambooij geweestrdit, was de moeite waard.
De heer Lambooij zal gevraagd worden voor onze herfst leden bijeenkomst.
Een paar bestuursleden zijn uitgenodlgd om de video presentatie -fi1m van D.poolbij te wonen.
Op 9 en 10 april is de landelijke museum dag,ook de oudheidkamer is dan open,Truida vraagt om loezicht,houders.
In Schagen is een oudheidkundig museum(pje)over Legels etc.
Het archief in het zijper gem.huis wordt, a.s.zomer geschoond.
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Correspondentie-adres: Grote Sloot 200,1712 JR St. Maartensbrug
Penningmeesiter : Schagerw eg 7 9, 17 5t CB Schagerbrug

Bank: Rabobank Schagerbrug , w. 357 4.32.797 , Ghom. 2O5t29

Onderwerp: Uw nr. Ons nr.

Notulen v/d 44e bestuursvergadering (3)
J.Nederkoorn steld voor om de oude jaargangen van
film vast te leggen.
Zo gauw als dit financieel mogelijk is wordt, dit gedaan.
P.Glas vraagt naar de schenking v/d Hoflstee sLlchllng,dit bedrag wordl gereserveerd
voor byzondere akties.
P.Glas geeft leden muLaties door aan P.Morsch en deze zorgt voor de juiste
administratles.
P.G1as heeflt een verzoek ontvangen van de school ,,De Gouden hoektrom haar historle
uil te zoeken.Er gaat een berichtje naar heL schoolbesluur dat ons bestuur het
lnltiatief van harte ondersLeund,P.Morsch en P.Glas maken een afspraak met heL
schoolbestuur,misschien kan hiervoor een werkgroep geformeerd worden.
K.Ofleman vraagt of heL mogelijk is dat de notulen niet punlsgewljze behandeld
worden maar aan de orde gesteld,als iedereen de notulen goed leest en aanLekeningen
maakt waar wat over te vragen is dan zouden wij heel wat tljdwinst boeken.
De bladen van onze zusterverenigingen liggen voor onze bestuursleden in de
oudheidkamer ter lnzage.
Het aít.redende bestuurslid J.G.KosLer steld zich voor een nieuwe bestuursperiode
beschikbaar.
Der'.lz-,-gende bestuursvergaderlng wordt vastgesteld op W0ENSDAG 13 APRIL.
EN AANgCZ]-CN iN de ZuTd ZIJPE GEEN LOKALITEIT BESCHIKBAAR IS
WORDT DEZE VERGADERING GEHOUDEN IN HET N.H.K. IN 'L ZAND.

Nlets meer aan de orde zijnde slult de voorzltter de vergadering met een wel t,huls
en Lot ziens.

Bosweg i5 maart 19BB

N.0lieman(notullst)
Goedgekeurd en getekend 1n de bestuursverg.van:

Datum

de Zijper Courant op micro*


