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Notulen van de 50e bestuursvergadering die gehouden is
2 december 1988 in restaurant ,,Dimarrr in Petten.

op

Aanwezig zijn:

P . Morsch , A. Schen&Eriks , J . Nederkoorn, J . Schuij t, F . Glas ,
J.Seveke,J.Koster en N.Olieman.Wegens ziekte afwezíg F.van Loo.

1 Opening.
Vanwege oponthoud blj de vlotbrug in StMaartensbrug is de voorzitter wat verfaat
en opent hij om 20.1O uur de vergadering met een hartelijk welkom tot de aanwezigen.
2 Notulen v/d 49e bestuursvergadering.
J.Schuijt weet waarschijnlijk iemand die een inleiding kan houden over Heraldiek
en Wapenkunde,hij zoekt dit verder uit en geeft het adres door aan de secretaris.
P.Morsch:Bij drukkerij DEKAVE kan rnen voor f 650 per jaar de omslag voor de
Z.H.B. - in 2 kleurendruk - vervaardigen.
Voor f 4000 per jaar wil men a1le nummers +/- 1OOO,van 7,.H.B. in offsetdruk op
glad papier vervaardigen,ook de l-eden wervingsfolder vervaardigt men bij dezelfde
drukkerij.
Bij de huidige vervaardiging van Z.H.B.betalen we +/- f 2000 op jaarbasis.
J.Seveke zoekt de foto van ons verenigings stempel op,om te gebruiken bij het
vervaardi-gen van nieuw briefpapier.
P.Morsch en P.Glas noeten nog een afspraak maken met het E.C.N.
F.van Loo heeft de gegevens over het jaar 1840 geinventariseerd voor de culturele

raad van N.H.
J.Koster volgt nu - op eigen kosten - een cornputercursus bij de L.O.I.
Er worden aan de 4 basis scholen in de Zijpe,die meegedaan hebben aan de prijsvraag
,,De Zijpe en het Water,4 boeken ,,Kijk op NoorHolland"uitgerijkt.

3 Mededelingen.
J.Nederkoorn steld voor om Z.H.B.in het vervolg per jaargang en per nummer te nummeren,dus iedere jaargang beginnen met nummer 1.
P.GIas de boeken van Baken kunnen voor f 0,05 2 zijdig gekopieërd worden bij de
heer Swarthof.
P.Morsch:de uitnodiging voor de ledenvergadering - via Z.H.B. nr.24 is door
a1lerlei oorzaken veel te laat verzonden.
In de toekomst zal inet, zo moeten zijn dat de uitnodigingen voor eenledenvergadering
voor het weekend,voorafgaande aan een ledenvergadering,bij de leden is.
Annemies steld en dit wordt door meerdere bestuursleden ondersteunt,indien het
door welke oorzaak dan ook,niet lukt om de uitnodiging voor de ledenvergadering
vía Z.H.B.op tijd aan de leden te doen toekomen,dan moeten er aparte uitnodigingen
verstuurd worden.
Ook moeten er weer stikkers op de Z.H.B.'s geplakt worden a1s de agenda en
uitnodiging voor een ledenvergadering in een Z.H.B. staan.
P.Morsch:de agenda voor de redactiecommissie moet in het vervolg strakker aangehaald vrorden.

De publiciteit voor onze ledenvergaderingen moet beter verzorgd worden met name
moet er minimaal- een voorberichtje in de Schagercourant en een verslagje na
een ledenvergadering.

4 Ingekomenstukken.

Door een misverstand zijn er bepaalde stukken die, te laat bij de secretaris
gpkomen.Verder zijn er geen ingekomenstukken.

5 Voorstel om te komen tot een vergoeding voor gereden km.
uitvoerige discussie wordt er besloten om voor de bestuursleden een km
vergoeding in te stellen.
De vergoeding is als volgt:voor elke km die voor de vereniging buiten de gemeente
Zijpe gereden wordt mogen de bestuursleden f O,32 per km declareren.
A1s er in opdracht van de vereniging,dus buj.ten het reguliere bestuurswerk om,
binnen de gemeente gereden wordt mag ook daarvoor f O,32 gedeclareerd worden.
Dit voorstel wordt nql stemming met 5 stedmmen voor en 3 tegen aangeno ariÈfutï.
Na een
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Correspondenlie-adres : Grote Sloot 200, 17 52 JR St. Maaf.ensbrug
Penningmeester : Schagerw eg 7 9, 17 5 L CB Schagerbrug
Bank: Rabobank Schagerbrug , nr. 357 4.12.797 , Gironr. 205129

Onderwerp:

Uw nr.

Ons nr.

Datum

Notulen van de 5Oe bestuursvergadering (2)
6 Offerte voor het laten vervaardigen van Z.H.B.
Dit agendapunt is behandeld bij agenda punt 2.
7 Financieel overzicht ( J.Koster)
Saldo Bank f 373L,7L +
Giro
,,
f 7764,83 +

',

Kas

Totaal-

4==99911!
f11891 ,69

.

54,39
Er is nog te vorderen:
f
1350.-Contributie 19BB 45 x f 30 =
Í
Totaal
f 1404,39
Er moet nog betaald worden f 556,25.
J.Koster nodigt de financiele commissie uit

om een concept begroting te maken,
en F . van Loo.
Ook de kascontröe commissie wordt uitgenodigd om in januari de financiële bescheiden
te controleren.
8 Datum en plaats voor de volgende bestuursvergadering.
De volgende bestuursvergadering is op maandag 30 januari in: ,,Het Wapen van Zijpe"
te Schagerbrug( P..rnorsch bespreekt )
De jaarvergadering wordt gehouden op donderdag 27 april 1989 in het dorpshuis te
StMaartensbrug. ( Is besproken)
J.Koster vraagt of de video film van de lustrumdag en de andere aktivieteiten
van de vereniging daar vertoond kan worden.
De heer P.Liefhebber van het Dorus Rijkersmuseum zou ook gevraagd kunnen worden.
J.Schuijt: De film over oude molens is ook interesant.
De film,,Het feven v/d Westfrieseboerrtis ook interesant (f 250)
Voor mensen die het afgelopen jaar extra dienstbaar geweest zij voor de vereniging
wordt door de voorzitter een banket letter besteld ( 8 stut<s)
Mvr.Morsch en de heer Zwanenveld ontvangen ieder f 250.
J.Seveke zorgt voor standaard formulieren voor de opgave van nieuwe leden.
.I . Sevek".

P.Morsch:de deadline voor 2.H.8.25 is l januari 1989.
A.Schenk:De cursus oudschri-ft(van J.Nederkoorn) was een fijne cursus.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering,waarna de
bestuursleden met hun partners nog een tijdje gezellig na zitten t.g.v.de
50e bestuursvergadering.
Goedgekeurd en getekend op de vergadering van:

Voorzitter,

