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Correspon den tie-ad res : Grote Sloot 20O, 1 7 52. rR §t. . Maartensbnrg
Penningmeester: SchagerwegTg, l75l CB Schagerbrug , I '

Bank: Rabobank Schagerbrug, nr 1:7 -a,ll.Vg.l,,.Gironr- 2O112g,

Notulen v/d extra bestuursvergadering die,,gehouden is op
in StMaartensbrug

IIet voltallige bestuur is aanwezig.

Orn 20.10 uur heet de vooreitterr iedereen welkom en zegt:de reden dat wij bij elkaar
zijn is de uitgaven varl een boek t.g.'v.,het 1250 jarig bestaan van Petten.

In de reguliere bestuursvergadeiing kwam dit onderwerp:a1s
wij over dlt punt geen :beslis'qit1§. nemeni. 't ,.. ."
P.Gfas heeft een.ond.erhoud g'ehad'met uitgeverij Pírola en is aan de weet
dat r-,err uitgeve met een harde lrflft, íets, rluurder is dan in een paperback
r"t* ,ir-,,r"rt** ,raa" <lr lr. daur t iÍ,i."*ri Srstere rgqt waarde aanwezig"
Boverirji-err presenter:r"t,'een,,book1,,ne.t een harde kaft'zich beter dan èèrt.rttetBoveri rj i- e rr presen te r:r"t "een,,book,,,tn*t,,een',!ar,de .kaft' a i
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Van ieder verkocht boek za} er +/- f 2.50 afgedragen worden aan de verenigÍng
1250 jaar Petten
Als sponsor zullen in ieder.geval optreden:l{istorische vereniging Zijpe!{ 19??,)
cie Hofstee stichting(f fSOO),Hooglreemraaclschap Hollands Noorderkwarl;j.er(ff-500)
Om ook een financieie bijdrage te geven clan v;el- bij voor inschrijving een aantal
boekerr te beste]len zr-r1len benaderd worden:het HoogheemraadscÏrap van Uitwaterende
S1,r:.izen in F,danr ,het waterschap Het Lange Horrrr in Alkmaar,heh waterschap I)e aangedÍjkte-
l-anden en Wieringenrhet E,C.N.te PettenrByk; Ma1 l.inckr.odt te Petten en andere. l

Via het ee::stvolgende Z.H.B.nummer zal- er een mailing naar de leden toe plaatsvinden
om zodoende de voorinschrijveng' te stirnul-cÍen.
Ook.ria de regiorrale dag en weekbladert zaf ":r'geprobeerd worden om bekendheid aan
het boek te gev'en
P.l4orsch en F.van i,ocr zullen P.Glas helpen blj de eindredactie van het boek cn bij
de acqrrisitie.

De prijs van het boek wordt bepaald on f ?4,50.
Níets À.u. ,rn rle orde zijnde sluit de voorzittr:r om 2L.45 uur de vergad.ering.
Fam.Schuijt bedankt voor de gastvrijheici"
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er beslist worden hoe groot de
v/d voorinscirri jving.


