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Notulen v/d AOe bestuursvergadering,die gehouden is op woensdag
8 juni in de taveerne ,,D'oude Sluis" te Oudesluls.

1 Opening.
0m 20.05 uur opent de voorzitter de vergadering met een hartelijk welkom.
Een speciaal woord van welkom is er voor de heer F.van Loo die voor het eerst
een bestuursvergadering van onze vereniging mee maakt.
Hopelijk voel je je gauw in ons bestuur thuis en a1s je het goed vindt noemen we
elkaar in het vervolg bij de voornaam.
Er zijn ongeveer 8 bestuursvergaderingen per jaar en we proberen on op tijd klaar
te zi.jn,aldus de voorzitter.

2 Notulen v/d 45e bestuursvergadering.
Er is al1een contact geweest met de basis school,,De Gouden
andere Zijper basis scholen.
J.Nederkoorn heeft nog geen onderzoek gedaan naar de ,,Maria
Annemies en P.Morsch doen een onderzoek naar de route over

Hoekrr en niet met de

Hoeverr in Schagerbrug.
de W.F.dijk en niet P.Glas.

3 Ingekomen stukken.
Mrv.Sjerps heeft bedankt als lid van onze vereniging evenals de fam.Finck.
J.Seveke -onze p.r.man - onderhoud in het vervolg kontakt met de kabetkrant v/d
regio Schagen. I

In H.Hugowaard wordt een polder tentoonstelling gehouden van 30/4 tot 20/7L/'88.
De aanvraag voor gemeentelijke subsidie,voor 1990 moet voor 1 apriJ- 1-989 ingediend zijn.
Het definitieve financieef overzicht van 1988 moet ook voor 1 april 1989 ingediend
zíjn,dan volgt er nog een gemeentelijke subsidie - nabetaling - van f 140.
Er is een bedankje binnengekomen van Truida,waari-n zij steld dat zij blij verrast
was met het aan haar geschonken cadeau t.g.v.haar afscheid a1s bestuurslid.
Mededel ingen.
Er is geen foto van het afscheid van Truida,het filmpje in de voorzitter zijn
fototoestel zat niet goed. !

Functie verdeling in het bestuur.
Voorlopig wordt Jb.Schuijt benoemd tot vice voorzitter,hij combineert deze functie
met het 2e penningmeester schap.
Frank begint aan een inventarisatie over:waar zijn onze leden mee bezig en informeert
naar het'registre cÍvique'van de Zijpe wat in Den Helder uitgegeven wordt.
Het is belangrijk dat er begonnen wordt met een aanzet tot een werkgroep
Genealogie,die eerste aanzet zou een artikeltje in Z.H.B.kunnen zijn.
Annemies informeert bij de H.V.Schagen naar de ervaringen met een cursus genealogie.
Er wordt deze winter een informele bijeenkomst belegd met geintereseerden, in deze
CUTSUS.
Automatisering ledenadministratie .

Joop.N.heeft met zijn computer een journaal gemaakt v/d maand januari.
Dit koste vrij veel tijd maar de volgende maanden zul1en wel vlugger gaan,het
invoeren in de computer kost vrij veel tijd. !

Joop steld voor om de administratie in 3 onderdelen uit te werken t.w.:
1e een mailinglist,2e de contributie inning en ten derde de boekhouding,Morsch,
Glas,Koster en Nederkoorn komen binnenkort bijelkaar om het een en ander uit
te werken.

AktJ=eVateiten voor het komende winter seizoen.
Op óó"O enkomst gehouclen,Piet.G. bespreekt
de,,Uytkijkrrin StMaartensbrug.
Jb.Schuijt vraagt aan Jn.de Boer of hij zijn dia projector beschikbaar wi1 ste1len.
Frank vraagt of er iemand v/d historische groep uit Den Helder in april een lezing
wÍl houden over de Napoleontische tijd.
Piet.M.vraagt bij de culturele raad van N.H.of zij een Lezing over Heraldiek kunnen
verzorgen.
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Notulen v/d 46e bestuursvergadering (z)
Aktivieteiten voor het komende winter seizoen.
De suggestie wordt gedaan om een lezing voor onze leden,te
verzorgen door één van onze werkgroepen.
Ook de video film die gemaakt is van enkele onzer bezigheden wordt in het a.s.
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winterseizoen vertoond.
Joop.N.wil een cursus geven in oudschrift en hij schrijft een oprc)ep in Z.H.B.
Annemies en Piet.G,geven zich op als cursist.
Mailing aan de leden.

Annemies,Piet en Jaap hebben de route over de W.F.dijk verkend en deze zou kunnen
zíjnt Burgerbrug,Kelns,Kolhorn,Lutjewinkel,Artswoud,Medemblik,Twisk,schardam,
Ursem, 0ter1eek, Koedijk,Krabbendam,Burgerbrug.
Deze route duurt +/- g uur,de route wordt nog een keer gereden en op de volgende
bestuurvergadering volgt een verslag van de bevindingen.
Informatie voor de Zijper basis scholieren.
Truida heeft materÍaal voor een informatie blaadje aan piet.M.gegeven.
Vera Morsch maakt het blaadje'ciruk'k1aar.
Piet"M.laat het eerst lezen door Joop.S.en Frank en brengt het daarna naar
J.Zwaneveld met de vraag of hij het wil drukken.Als het mogelijk is gebeurt dit
voor de school vakantie.
Financieel overzicht v,/d penningmeester.

Penningmeester Jb.Koster: Er hebben +/- 240 leden contributie over 19BB betaald.
De saldi zijn:
Giro f 8865,37 +
Bank f 4444,46 +
Kas f 44,80 +
Totaal f13354,63 +

Verslag v/d werkgroepen.

Archeologie:
De graaf werkzaamheden in Oudesluis kunnen niet afgernaakt worden want het land is
voor dit seizoen beplant met uien.
Hopelijk kan er in de herfst weer gegraven worden.
Boerderijnamen:
Deze werkgroep zal voor een artikeltje zorgen voor 2.H.B.23.
Rondvraag.
P.G1as wi1 graag eerder de ingekomen stukken in zijn bezit hebben.
Joop Seveke zal eerder de postbus legen en selecteren wat wel en niet belangrijk is,
de belangrijke stukken za1 hij doorgeven aan piet G1as.
P.Morsch zaL voor 2 video banden zorgen en Klaas voor bloemen die dan a1s dank voor
het gedane werk -het maken van video beelden - aan Mathé v,Diepen gegeven za1 worden.
Er is niemand van ons bestuur naar de avond in schagen geweest.
Deze avond was voor bestuurders van historische verenigingen uit de regio.
P.Glas zal een briefje schrijven naar de vereniging Schagen,met de vraag waarom
onze vereniging hiervoor niet uitgenodigd is.
Klaas heeft een stel uittreksels van oude kadaster kaarten van notaris Vrieling gehad.
Deze kaarten zullen - nadat zlj uitgezocht zijn - in de oudheidkamer bewaart worden.
Bij het overtijden van Mr.Buur( 't Hooge Huys) zijn er bloemen bezorgd.
Annemies vraagt - namens Truida - om toezicht houders bij de tentoonstelling,Zijpe
en het Water.
1'-1,r-.-pitein biedt het boeh,,
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Correspondentie-adres: Grote Sloot 2OO, L7 52 JR St. Maartensbrug
Penningmeester : Schagerw eg 7 9, t7 5l CB Schagerbrug

Bank: Rabobank Schagerbrug, r'r. 3574.32.797, Gitoru, 2OrL29

Onderwerp: Uw nr. Ons nr. Datum

12 Rondvraag.

A.Kapitein biedt het door hem geschreven boek over de Schager veemarkt te
koop aan van f 40 voor f 30,het wordt aangeschaft.

Op de convocatie v/d volgende bestuursvergadering wordt o.a. a1s agenda punt
opgenomen:het redactiebeleid van Z.H.B.

De 47e bestuursvergadering wordt gehouden op dinsdag 1.1 juli in restaurant
De Sto1p, te Stolpen. 1''

Om 22.50 uur sluit de voorzitter met een wel thuis de vergadering.

A/'u/iyd/. Bosweg 13 juni 1988

Notulist N.01ieman.

\-


