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Verslag van de vergaderlng georganiseerd door de
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notulen P. Glas.

Hist. Ver. de Zijpe dd 24-10-1gBB

1 Aanwezlgen: Hist. ver. de Zijpe, P. Morsch, J. Koster, p. Gras; Mlddenstand,
R. Barten, M. Bregmanl ECP, N.K. Klant, C. Schipper; V.V.V. J.p. Kaandorp;
s.v. Petlen, H. cooper, H. Kroonen; Kermiscomm. D. verduln; Mlddenstand en
Kerkver. N.H. Gem. Zijpe, K. oldenburgh; TCP, A. zwakman; pvvo, J. zwaanl
PVVO en vorleybarclub, r. v. Nimwegen; NVvH, T. de Boer, J. wo1f, J. Breed;
s.c. De st,randloper, o. Pllon; Golfzang en Schager couranL, A. Bontebal;
NW-9, c. Klomp; oLS, s. Goet,tsch; Harddraverli, P. Brom; EI{BO, J. vriendjes;
. v.d. Hul

Afbericht van A. en R. Gronert van de i{lndbreker. Opkomend Tij 1s niet
aanwezig, door verkeerd geadresseerde uitnodiging.
Ondanks dat de Kerkver. NH-Gem. en Golfzang geen ultnodiging hebben
gehad (waarvoor excuses) zijn ze toch vertegenwoordigd.

De heer Morsch, voorzitter van de Hist. Ver. heet de aanwezigen welkom
en deelt mee dat de Uist,. Ver., naast heL organiseren van deze avond ook
met, de §emeente heefL gesproken.
De Gemeente heeft t,oegezegd zijn medewerking te verlenen met bijv. toilet-
wagens e.d., flnancieel moeL men echter niet te hoge verwachtingen hebben.
Verder heeft de voorziLLer voor ogen dat er vanavond een werkgroep gevormd
moet worden, waarin de dlverse verenigingen vertegenwoordlgd zouden moeten
zi jn.

Na een korte discussle over vorm en haalbaarheid worden een aantal ver-
eniglngsactiviteit,en genoemd die zonder extra flnanciele hulpmiddelen
gereali-seerd kunnen worden.
Voorbeel-den:
THet6óëAaag" ,o"tbul-tournooi dat de afld. voetbal voor de plnkster op

de planning heeft kan zondermeer het Petten 1?50- Tournooi genoemd worrlen.
xLevend schaakspel op het Plein meL historisch geklede schaakstukken.
xSchaaksimultaan meL 1250 deelnemers.
ItDorpsomroeper
l(Tennisbehendigheidswedstrijd (Tournooi is nlet meer mogerijk).
*Wagenspel
xExpositie van St,at,enbijbels en ander hisL. materj_aal.
r(Muslcal door Golfzang.

A1s speciaal- Le organiseren evenement, gaan de gedachte uit naar het
elndfeest van de ECP, deze zoa in een n125Ott-jasje gestoken kunnen worden.xBij dit feesL zouden alle ex- Pettemers ultgenodigd kunnen worden (Gemeente
geeft medewerking voon huidige adressen).

ItEen lange etenstafel door het dorp heen voor een maalt,ijd van 1 250 personen.
xVuurwerk
xWielrenfestij n
rÉHarddrave rl j f es ti j n
lllnval van zeeschuÍmers m. b. v.
kledij .

de botenclub, meL veel mensen in historlsche
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Vervolg venslag vergadering d.d. 24-10-1988.

Verder vindf H. Cooper daf Petten ieLs blijvends aan het feest moet
overfröuOèn, bijv. een v,/elkomsborci, een beeld of een fontein.

Er moeten professionele borden om het dorp komen metrrpetten 125011

Er wordt een werkgroep gevormd met vertegenwoordigers ult, de VVV, de
Middenstandsvereniging, de NVvH, de ECP, SV-Petten en de Hist Ver. de Zijpe.
Voor de NVvH is dit mevr. J. Wolf en voor de Hist. Ver. P. Glas, de
ovenigen verenigingen §even nog op wie de gelukkige wordt.

AIs taak krijgt de werkgroep mee:
- Het coördineren van de festiviteilen van de diverse verenigingen.
- Het organiseren van het slotfeest, waarbij een begroLing en een planning

gemaakt dlent te worden.
- Het zoeken van SPONSORS.

- Het enqueteren van de verenigingen m.b.t. de te verwachten inbreng.

Eerste werkgroepvergadering 7 november bij P. Glas thuis.

Als communicaLiemiddel zal de SportfliLs gebruikt worden.

De besturen worden verzocht om te bekijken of er ruimt,e is om bijv. F1. 100,--
startgeld te storten l.b.v. de werkgroep om de eerste onkosten te dekken.

Bij tienen sfuit de voorzitter de vergadering, heLgeen niet betekende
dat, het l-aatste woord was gezegd.
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