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Notulen v/d q8e bestuursvergadering,die gehouden is op 3L/B/'88

in restaurant

,,De Dageraad"

te Burgerbrug.

Aanwezig zijn:P.Ulorsch,A.Schek-Eriks,J.Seveke,J.Schttijt,P.Glas,J.Nederkoorn en
N.Olieman.J.Koster komt iets fater,F.van Loo is met kennisgeving afw<>ztg(vakantie)
Opening.

Iedereen van harte welkom en hopelijk hebben we een prettige vergadering atrdus
de voorzitter.
Notulen vld 47e bestuursvergader"ing.
N.a.v.de notul-en:P.Morsch heeft weer contact gehad met de culturele raacl van N.H.
over Heraldiek en Wapenkunde,want de door hun opgegeven spreker over dit onderwerp kan het i.v.m.zíjn gezondheid niet meer doen.
P.Glas schrijft a1s nog een artikeitje in Z.H.B.over genealogie en een bedankje
naar Mvr.Fijnheer voor Registre Civique.
J.Nederkoorn heeft een spookverhaal over,,Maria Hoevetideze hoeve kon hij niet vindenLater wordt er geschreven over ,,Mari Hoeve"en nu begrijpt hij er helemaal niets van. ! ! De voorzitter zegt:Nedekoorn heeft vorig jaar oktober zelf aangeboden om een onderzoek te doen naar de naam v/d boerderij,Grotesloot 390 te Schagerbrug,na deze
toelichting vindt Nederkoorn het geen spookverhaal meer.Aangezien de gemeenteraad
heeft besloten om rle boerderij te laten slopen is het onderzoek niet meer van belang.
Annemies en Seveke hebben het boek met foto negatieve bij Mvr.Bosman bezorgd.
De rondrit over de V/.F.dijk kost geen Í 10 p.p. maar Í 12.50.
Jb.Schuijt:de dia projector van Jn.de Boer mogen we gebrijken op de a.s.ledenvergadering"
Mededelingen.

Er ".jn veel aanmeldingen voor deelname aan de excursie over de W.F.dijk.(fOa)
Via dijkgraaf Ris is er van de officiele instanties een vergunni-ng om per tourincar
over de dijk te rijden.
Er zijn 2 touringcars gehuurd bij Kapitein in Schagen( Í 7OO totaal).
De tunch wordt gebruikt in Blokdijk/Wijdenes(f 13,75 p.p.)
H.van Asten zorgt dat het gesprokene van de heer Schilstra ook in de 2e bus gehoord
kan worden.
P.G1as zorgt ervoor. dat de schriftelijke gegevens die de deelnemers aan de dijkrit
ontvangen bij de notulen bewaard worden.
Bij de opening v/d Stolp te Kijk krijgen de aanwezigen een consumptie aangeboden.
J.Schilstra kri;'gt een boekenbon(f 50) en een attentie voor zijn vrouw.
J.Schuijt vindt dat we - i.v.m.de kosten - in het vervolg alleen voor onze leden
een excursie moeten organiseren.
Voorzitter Morsch:Ieder jaar wordt er op de begroting een bedrag gereserveerd voor
excursies en dat bedrag mogen we zonder meer gebn-iiken.
Annemies:Is het mogelijk dat het gesprokene van Schilstra op een cassette bandje
opgenomen wordt?J.Seveke regelt dit,ook vraagt Annemies om bestuursleden die
toezicht wi1len houden bij de tentoonstelling ,,De Stolp te Kijkrl
't Hooge Huys heeft weer enkele dozen met adres wikkels beschikbaar gesteld.
Ingekomen stukken.
1 Een uitnodiging voor de opening v/d tentoonstelling over Corn.Bock
museum in Hoorn.Annemies gaat er heen.
2 Yan de gem.Zijpel.ler inzage ligging van toegekende subsidies.

in het

W.F.

3 Betalings herinnering van de K.v.K.van de jaarlijkse bijdrage.
4 Et ztjn enkele brieven(leden maiting)onbestetbaar retour gekornen.
doorgegeven
De secretaris vraagt of ledenmutaties/adreswijzigingen schriftelijk
worden i.v.m.het voorkomen van fouten.
Functieverdeling in het bestuur.
Er wor.dt besloten om F.van Loo te vragen of hij 2e penningmeester wi1 worden(P.Morsch)
J.Schuijt wordt benoemd tot wnd voorzitter.
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Notulen v / a 48e bestuursvergadering(2)
6 Verandering/indeling Z.H.B.
In oktober neemt de voorzitter contakt op met drukkerij D.K.V. in
Alkmaar en vraagt dan prijsopgaaf voor het laten vervaardigen v/C
van de Z.H.B. nummers .

7 Het 1250 jarig bestaan van Petten.
fn het jaar 739 is Willibrord in Petten gestorven,vandaar dat men er van uitgaat dat
in 1989 Petten 1250 jaar bestaat.
rTa a-i^^
^iscussie wordt er besloten dat,na dat het coltege van B en W van Zijpe een
standpunt/besluit genomen heeft over eventuele aktivieteiten in Petten,het bestuur
van d.e H.V.een besluit neemt over eventuele aktivieteiten.
B Financieel- overzicht v/d lpnn:llgmeester.
Giro
f 8620,61 +
Bank f 3944,46 +
Kas plm.f 2OO -- +
Totaal fi.2765,O7 +
J.Nederkoorn is vo1 goede moed begonnen aan de automatisering v/d fina-nciele administratie.
Maar het is droevig gesteld,de computer heeft gezorgd dat de gehele financiele
adminlstratie een afgang is geworden,de hele zaak is in het zand gezakt,maar ik geef
het niet op en ik ben vo1 goede moed dat het nu spoedig gaat lukken aldus J.Nederkoorn.
De achterstand in de financië1e administratie wordt z.s.m.handmatig weggewerkt.
J.Seveke en J.Koster zul-len daar voor zorgen.
9 Rondvraag.
J.Schuijt:heeft begrepen dat J.Koster een computer cursus wi1 volgen,hij steld voor
dat Koster de cursus kosten bij de vereniging declareert.
Dit wordt met algemene sternmen goedgevonden.
Nanette van Goor,werkzaam bij het ministerie van W.V.C.heeft contact gezocht met
onze vereniging over de inventarisatie van monumenten in onze gemeente.
A1s onze bestuursleden monumenten weten dan: doorgeven aan Annemies die deze
gegevens dan weer doo::sluist naar Nanette.
Annemies laat foto copiën maken van een monumenten folderren geeft deze door
aan onze bestuursleden.
J.Seveke bestelt briefpapier bíj Plukker.
J.Koster krijgt de door hem gevraagde gegevens over de dijk excursie.
J.Nederkoorn wil een ledenwervingsfolderrJ.Seveke regelt dit n'ret de voorzitter.
Ook raambiljetten vindt Nederkoorn belangrijk,dit wordt nog even afgewacht.
P.Glas als er een affiche gemaakt wordt dan moet dat op glad papier,kinralitatief
moet het erg goed zijn anders is de levensduur beperkt.

1C Sluiting.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter,met hartelijke dank voor
ieders inbreng om 22.25 uur de vergadering.

een

P.S.DE VOLGENDE BESTUURSVERGADERING IS OP MAANDAG 17 OKTOBER IN
cAFE ,,SpO0RZrCHTrr fN 0UDESLUIS.
Goedgekeurd en getekend op de vergadering
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