
HIST,RISCHEVERENIGING,,7ElI, ZVPO,,
Notulen van de 47e bestuursvergadering die gehouden is
1988 in Restaurant ,,De Sto1p"te Schagerbrug.

A--^_ j--_ Het voltallige bestuur is aanwezig.upenlng.

op 19

Om 20.O0 uur'opent de voorzitter de vergadering met een har.telijk welkom.
Notulen v,/d 46e bestuursvergadering.
T.a.v.deze notulen:P.Morsch heeft contact gehad rnet de cultunele raad van N.H.,hij
wordt nog terug gebeld en neemt dan kontakt op met K1aas.

Jb.Schuijt ireeft kontakt gehad over het gebruik van een dia pr.c.lecto:.,hij komt
hier later op terug.
J.Nederkoorn heeft nog geen gegevens over de,,Mar-i Hoeverren de automatisering is nog
niet helemaal rond,met de notulen wordt er een financieel ver:slag meegestuurd naar
de bestuursl-eden,ook een bijgewerkte ledenlijst gaat naar cle bestuursleden.
Frank deelt een door hem gemaakt opzetje m.b.t.een inventarisatie v/ci aktiviteiten
van onze leden rond,dit ziet er goed uit,na de opgave van de bestuursfeden waar
zij mee bezlg zijn,worden de leden gevraagd over hun aktir,.iteiten.
\rerder heeft Frarrk het,,Registre Civique" van de Zijpe ontvangen van de genealogische
vereniging Den Helder.
De secretaris zal een bedankje sturen naar deze vereni_ging.
De hr Zijp uit Den Helder wil een lezing houden voor onze verenrging.
Annemies:Mvr.l-rekker uit Schagen adviseert om bij genealogisch onclerzoek niet met
een eigen farnilie te beginnen maar met een groepje aan het onderzoek van een
familie te beginnen.
Er wordt besloten om dan een echte Zijper of Pettemer famili-e daar voor te nemen.
Piet Glas zoekt een bekende familieqen en vermeld dat in Z H B van sept.a.s" en
dat wordt dan verder uitgezocht.
Door Pj.et is de Uytkijk besproken voor de herfst leden bijeenkornst op 24/1-L/88.
De uitnodiging van de H.V.Schagen voor een bijeenkomst van bestuursleCen van
zusterverenigingen uj-t de regio is op onverklaarbare wijze weg geraakt.
De notulen worden onveranderd - rnet dank aan de samensteller - goedgekeurd en getekend.

Ingekomenstukken.
Het historisch genootschap ,,Oud West Friesland'r wil een film -gemaakt cloor: llaan Pool -
over het leven v/d h/estFriese boer voor ons vertonen (kost f 250) d.it is misschien
iets voor de herfst leden verga.dering van 1989.
Er is een uitnodiging ontvangen v/d fan.Bruns orn aanwezig te zijn bij de viering
van hun 12 I jaríg huwelijk.
Annemies is er met een pr"esentje heen geweest.
Van de fam Buur j.s een bedankje binnen gekomen voor cle bljjk van belangstelling
bij het overlj-jden van Mr.Buur.
Voorzitter Morsch schrijft enkele woorden ter nagedachtenis aan M::"Buur in cle
september uitgave van Z.H.B.
Van het h:'-storisch genootschap is een uitnodiging ontvangen voor Ceelname aan de
West Friezet'.dag op 3 september a.s.
Voor de restauratie van de kerk in Ooster"blokker r,rrordt een donatie gevraagC,hier
wordt niet op ingegaan.

Meciedelingen.
Mvr.Bosman rnist een boek met foto negatieve van boerderijen en molens, J.Seveke
zoekt dit uit.
Redactiebeleiri Z.H.B.
J.Nederkoorn vindt dat van het totale budget van c1e vereniging neer ge1c1 gebruikt
moet worden voor ons blad.
De kwaliteit van het blad zou verbeterd moeten vrorden rloor:rneer infotmatie,beter
papier gebruiken,mooíere fotoos en de inhoud moet kwalitatief beter vrorrJerr.
J.Nederkoorn neemt het laatst uitgekornen nurnmer van Z.H.B"blad voor bl.ad door en. vindt
dat er" heel wat te verbeteren is aan het blad

juli



HrsroRrscHE vERENrcrNG rrfit, Ztlp8"
Notulen v/d 47e bestuursvergadering (Z)

Redactiebeleid Z.H.B.
Er staan te weinig goed leesbare artikelen ín en redactioneel
wordt er Í4een goede polÍ.tiek gevoend.

P"l.{orsch:De opzet van Z.H.B.is zoveel mogelijk populaÍr v.,etensh"appelijke artikeltjes
te plaatsen en een goed leesbaar blad uit te geven.
Morsch bestr'Íjdt de opvatting van Nederkoorn Cat het blad ni-et aan haar verwachting
zou voldoen.
t'latuurlijk is er kritiek op ie scnrijvers,/s'f,el:s n',aar iLar cn']:cr;e niet aan want
een schrijver schrijft zijn verhaal op zijn eigen naniei en daar Ís vaak kritiek op.
Er worcit op jaarbasis +/- f 3OO0 uitgegeven voor Z.H.B. en da.ar krijgen de lecien
minimaal 4 x per jaar een goed en informatief blad voor,boverrdien is vaak moeiJ.ijk
voldoende kopy bij elkaar te krijgen en dan moeten we roeien met de riemen die we
hebben aldus Ce voorzitter.
J.lJederkoorn,onze vereniging doet aan vermogens vorming en cat is niet goed,.!
P.Morsch,het cpvoeren van de kvEantiteit kost veel ti,jd en da.ar" ontbreekt het ons vaak
aan,om de kwaliteit te verbeteren daar zijn we allemaal voor en daa-r werken we met
zi;n a11en aan"
P.Glas:ons blad kan t.o.v.de bladen van de zusterverenigingen de toets der kr:i+-iek
goed doorstaan en veel l-eden vinden het een prima b1ad.
Jb.Schuijt:aan de kwantiteit niets doen wel kwalitatief verbeteren,9O % van onze
leden hebben graag f 30 per jaar over voor het blad,maar +/- f 15Oo per jaar
meer uitgeven voor het bl-ad is een goede zaak.
I(.0lieman vindt het een goed- leesbaar blad maar zou indien mogelijk meer kwantiteit
willen,hij vi-ncit de oprnerking van J.Nlederkoorn,dat cie vereniging aan vermogens
vorming doet,niet op zijn plaats.
Iedere bestuurder dient te weten dat een vereniging over een bepaal.de reserve moet
kunrren beschil<ken en als de H.V.Zijpe een saldo heeft van +/- f 15OOO dan kunnen
we nog niet over een vermogen praten.
J.Seveke:de kritieJ< van Nederkoorn zal zeker meegenomen worden in de redactÍe cie.
Jb.Koster':niet veel meer uitgeven voor Z.H.B.want er zi-jn ook andere zaken j-n de
vereniging waar we uitgaven aan hebben,het dr:ukwerk van het blarl blijvend laten
verzorgen door ,,De Sportflits" anders wr-,r: r-: l-ret veel te cluur.
In de rrolgenrle bestuur:ve-r'gadering komt de redactie cie met een voorstel voor
eventuele verandering.

Financieel overzicht v/d penningmeester.
Het fi ongeveer 80 % v/d, leden hebben hun
contributie over 1988 betaald,de div.saldi zijn:
Giro .f 8.590,61
Bank Í 3.944,46
Kas f 389,35

Totaalf 12.924,42.

Verslag v/d werkgroepen.
Boerderijnamen:er worden nog wat dia's van boerderijen gemaakt,dit brengt kosten met
zich mee,de tentoonstelling,,De Stolp te Kijk"in Burgerbrug kost +/- f 250 aan
huur voor het gebruik v/d kerk,tijdens deze tentoonstelling worden er ook enkele
zaken van de werkgroep en van de leeszaal tentoongesteld.
Van de werkgroep Archeologie is geen nieuws.
Door de werkgroep Video wordt er een datum vastgesteld wanneer zij weer bij elkaar
komen.
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Notulen v/d q7e bestuursvergadering (S)

8 Mailing aan de leden ,i.v.m.de excursie van 3 september a.s. + het
vaststellen v/d route"
P.Morsch zorgl ervoor dat de gegevens voor de mailing bíj J.Seveke komen en die
zorgt voor verzending naar de leden.

De route over de W.F.dijk zal gaan vanaf Burgerbrug richting Alkmaar en via
o.a.Schellinkhout,Andijk,Medemblik(stoommuseum),Ko1horn en Burgerbrug.
De 'tijosouur is ongeveer 4 uur.
Er zou een koffie pauze gehouden kunnen worcien in Wijdenes of in Bovenkarspel
( 't Roode Hert).
I.v.m.de West Friezen dag op 3 september en een huwelijk in de kerk in Burgerbrug
op 16 september wordt er besloten om de opening van de tentoonstelling en de rondrit
over de W.F.dijk vast te stellen op L7 september a.s.
Aangezien K1aas,i.v.m.de Zijper lelieshow op die dag verhinderd is gaat hij niet mee.
De andere bestuursleden hebben geen bezwaar tegen het veranderen van de daturn.
De kosten voor de rondrit over de W.F.dijk zullen Í 10 p.p.bedragen

Rondvraag.

J.Koster vraagt,wat gaan we doen met de gelden die ontvangen zijn v/d Hofstee
stichting. ?

Dit wordt t.z.t.besteed aan het publiceren van gegevens over de zuivelhistorie.
In de volgende i:estuursvergadering wordt o.a"aan de orde gesteld of er een
speciaal Z.H.B.nummer gewijdt za1 word.en aan de boerCerij bouw in de Zijpe.
F.van Loo heeft een artikeltje voorhet a.s. Z.H.B. nummer.

Annemj-es is naar de installatie v/d nieuwe dijkgraaf geweest en heeft geprobeerd
om hem lid te maken van de vereniging.
Agendapunten voor de volgende bestuursvergadering zijn o.a.:
Petten en het 1250 jarig bestaan,functie verdeling in het bestuur,verandering
van de opzet c.q.indeling/kwaliteit van Z.H.B.

J.Nederkoorn maakt een zuivelhistorie artikeltje van P.Bosman kfaar voor
publicatie en voor een volgend nummer van Z.H.B.schrijft hij een artlkeltje
over de ,,Abtsko1kil
De volgende bestuursvergadering wordt- met ieders goedvinden - vastgesteld

BURGERBRUG.op, lOXNSDAG 31 AUGUSTUS 1988 1N,,DE DAGERAAD" TE
J.Koster komt dan iets later op de vergadering.

Sluitlng.
Niets meer aan de orde zi.jnde stuit de voorzitter met een wel thuis en een ieder
een prettige vakantie toegewenst om 22.50 uur de vergadering.

Goedgekeurd en getekend op de bestuursvergadering van:
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