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Notulen van de 51e bestuursvergadering,die gehouden is op
maandag 30 januari 1989 in hotel,,Jagerslust"te StMaartensvlotbrug'
Aanwezig zijn:A.schenk-Eriks,P.Morsch,J.seveke,P.Glas,J.Schuijt,J.Koster,
J.Nederkoorn en N.Olieman. Er is bericht van verhindering ontvangen van F.van Loo.

1 Opening.
Om 20.05 uur opent de voorzitter de vergadering met een hartelijk welkon'
Het is de 51e bestuursvergadering en tevens de eerste in het nieul'e jaar,de SOe
bestuursvergadering is bijzonder prettig verlopen en met name de partners van de
bestuursleden hadden,na afloop v/d vergadering erg genoten,aldus r1e voorzi-tter.
2 Notulen v/d vergadering van 2 december.
Uet onO."houd van de heren Morsch en Glas met de direktie van het E.C.N.is voorlopig uitgesteid,o.a.i.v.m.de verzoeken van het committe l-250 jaar Petten die
ook bij het E.C.N.aankloppen om steun.
En volgens informatie moet men bij het E.C.N.op dergelijke verzoeken niet te
:nakkelijk ingaan i.v.m. de bezuinigingen.
P.Glas:het kopiëren v,/d boeken van Baken kostte in totaal f 1,29.Aan de koPieerder
wordt - aIs dank - een flesje wijn aangeboden.
J.Seveke:heeft nog geen foto van het verenigings stempel gevonden,hij gaat nu
informeren bij het waterschap De Aangedijkte Landen en \,llJieringen.
J.Schuijt geeft het adres van een Heratdiek kenner door aan de notulist.
J.Nederkoorn:verzoekt om nu duidelijk te notuleren dat de Historische Vereniging
in principe het drukwerk voor de Z.H.B.nummers door drukkerij DeKaVe laat verzorgen'
3 Mededelingen.
De voorzitter vraagt toestemming om een agenda punt aan de agenda toe te voegen.
Hier zij geen bezwaren tegen.
Agenda punt 7a wordt aan cle agenda toegevoegd en zal luiden:
Uitgaven van een boek t.g.v.het 1250 jarig bestaan van Petten en het aantrekken
van een inleider voor de a.s.jaarvergadering op 27 april a's'
P.Morsch:Het dorpsblad ,,De Schakel" -Schagerbrug - kan ,i.v.m'de gestegen kosten,
niet meer gratis publiceren voor niet sportverenigingen in Schagerbrug.
De tarieven zullen in het vervolg f 7 r5O voor een halve en f 12 voor een hele
pagina bedragen.
De behoefte aan een huishoudelijk regelement is bij de bestuursfeden niet aanwezig.
p.Morsch heeft van Agaath Roos(Stotpen) een schrift met oude liedjes en gedichten
ontvangen die door haar vader - Sijvert Roos -verzameld enoopgeschreven zíjn.
Morsch zal uit deze bundel publiceren in de komende Z.H'B'o'
J.Seveke heeft standaard formulieren gemaakt voor de mutaties op de ledenlijst.
4 Ingekomenstukken.
E" ,ij" eni.elà "".uptgiro kaarten binnengekomen die betaald moeten worden.
Van het Rijksarchief uit Drente is een aanbeveling binnengekomen- over enkele
die handelen over de regionale geschiedenis.

boeken

Deze boeken mogen aanges-chàf,t-"woóden.
Van de gemeente Zijpe is een subsidie aanvraag formulier ontvangen,dit wordt door
de penningmeester ingevuld en voor 1 april 1989 teruggestuurd naar de gemeente.
Op een vraag v/h gemeentebestuur om een naam te bedenken voor een weg -die van
de vlotbrug in 't Zand, naar de paralelweg loopt - zaL de suggestie gedaan worden
om deze weg Kleine weg of Zantemerweg te noemen.
Dgesecretaris zal ook aan het gemeente bestuur het verzoek doen om de naam
Andries vierlingh aan een weg van enige importantie te geven.
Voor de omleidingsweg -vanaf het industrie terein in 't Zand naar de AnnaPaulowna
weg -wordt de suggestie gedaan om deze weg ook een vogelnaam te geven aangezien
deze weg dicht langs een wijk loopt waar veel vogelnamen voor de straat naam

geving gebruikt zíjn.
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5 Financieel- overzicht.
Per 1 januari j.l.moesten er nog 25 leden hun contributie betalen.

^t'

ogenbrik

::

Ï ïTotaal
:::i;ii
ï :ï:::: ífttZm;tS

Er wordt besloten dat de penningmeester informeert bij de Rabo bank wel-ke spaarvorm
het meest voordelig is en om dan f 5OOO op deze spaamekening vast zetten als
reservering voor de viering van het 4oo jarig bestaan v/d zijpe.
De acceptgirokaarten voor de inning van de contributie worden door d.e bestuursleden
van een adres voorzien en aan de leden verzonden.
J.Schuijt verzorgt <ie adressen van de leden in StMaartensbrug en Vlotbrug.
A.Schenk-Eriks Oudesluis,Burgerbrug en de leden die buiten de Zijpe wonen.
J.seveke verzorgt de adressering van de reden in schagerbrug,
P. Glas
,,
,,
,, , ,, ,, Petten
J.Nederkoorn en N.Oliernan verzorgen de adr:essering van de leden in't
Zand..
Tegelijkertijd met de notulen worden de balans en de resultatenrekening aan de

bestuursleden verzonden.

6 Behandeling v/d begroting.
Het concept v/a begroting 1990 wordt goedgekeurd,de penningmeester maakt een reserverings
voorstel voor het 1990.
0p de vol-gende bestuursvergadering wordt er o.a.gesproken over de z.g.n. Í 10 leden
en hoe te handelen bij het organiseren van excursies(financieel)
7 Rooster van periodiek aftredende bestuursleden.
,. Su"ét
J.Seveke steld zich voor een nieuwe periode kandidaat voor een bestuursfunktie.
N.Olieman is niet herkiesbaar.
Voor een nieuw bestuurslid gaat de voorkeur uit naar een dame en het liefst èèn
uit Burgerbrug of 't Zand,.
7a '"uilgg.ve -van een boek t.g.v.het 1250 jarig bestaan van petten en het aantrekken van
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S."wordt zeer".?i
"de or de h.v.het
Er
uitvoerig gediskussleero
boek over petten wef of niet in
eigen beheer za1 uitgeven.
Er wordt besl-oten om op 17 februari een extra bestuursvergadering te houden ten
huize van de familie schuijt.op deze vergadering za1 p.Glas met een uitgewerkt
voorstel komen over hoe de uitgave van het boek gefinancieerd kan worden en naar
aanl-eiding van die gegevurt ,3Í 833r"it genomen worden over de uitgave v/h pettemer
Er wordt besloten om op de a.s.jaarvergadering de filmrHet ]even van de we6tfrieseboek.
boer,te vertonen.Annernies Sthenk verzorgt dit.
8 Verslag werkgroepen.
onze werkgroep ar6lheologie heeft haar meder,rerking verleent bij opgravingen
in de
wijk Muggenburg in schagen.waarschijnlijk starten in februari de opgravingen
in
Zijpe weer.
9 Dqtum en plaats voor de vo
bestuursvergadering.
0p donderdag 23 maart wordt de volgende bestuursvergadering gehouden in het Wapen
van Zijpe te Schagerbrug.
10 Rondvraag en sl_uitins.
[1idop.N.O1iemanvraagtofiederbestuurslidzijn/haar
agenda meebrengt op de eerstvolgende vergadering zodat er voor de rest van dit jaar
de data van de bestuursvergaderingen kan worden vastgesteld.
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Correspondentie-adres : Grote Sloot 2OO, 17 12 JR St. Maartensbrug
Penningmeester: Schagerweg 79, L75L CB Schagerbrug

Bank: Rabobank Schagerbrug , m. 3)7 4.32.797 ,

Onderwerp:

Uw

nr.

Gtom. 205129

Ons nr.

Datum

Met dank aan een ieder voor zíjn/lnaar inbreng sluit de voorzitter
23.05 uur de vergadering met een we1 thuis.

Goedgekeurd en getekend op de bestuursvergadering van
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