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Aanvezig: l" Morsch, F. G1-as. F. van Loo, L-" Ct*e:", j. §chu3.1t
A- Schenk, T. Pa.arl.be::g, .ï. liosier, J" Seve.ke 

"

2L\.lC Openir6 d"ccr de voorzjtirer.
Na oe opening kv,'anen Ce voige,ncie p',i::te-r ter spr;ii.le :

- G. Gl.as, filateiist, heefl p..arïïe'iJoden artikeien te schriiren
vocr Z"Ii.3. i. Gias cnder}icud""; he'i contact.

- l{@goei, ttZtpe 1840tt! F. va: I,oc i'reeft ree'1s vocrbereidencL
archÍefonderzoek geCaari" I)e vergaderi-ng gaat ermede accooi:d.
d.a_+ hj.1 tot nax-. f 21Jr- kleine kosien vecr cc,pieerr^'erk, arch;_eÍ'-
kosten e.ci. voor d.it proje ct bij iie peru:ingm.eesier ks;r declarerei:..
llocht dit niet toereikenri z{n da:': kan een aa.nl'ullend budgei
rrader ïresprcken **orden,

- Àreheologie: op verzoek van A. Schenk wcrct f SAAr- betaald
aa:: d"e Sticl:ting Àrcheologische trrerl;ggoep in Schag;en, banirrek"
15.71,0?.100, ai-s bfrd.rage voor heï meàe€ieb::*ik verk:rrimte erreï
tvHh tuiJ, èrr/uvt Lj,-l crr lrluu.

- J. Seveke besielt vocr cie bibiiotheek:
ttArtl,'!:e1- Brief end.e Instructie voor C"e l{ol-enaarst', irq'e,1e5-a
rloor J. Erene::, en rrYan Pekelvat tct }Íepwieski.str'.

- Lte suggestie va:: J, §chuyt om in f,,!i,3. of anderszins a:r:i,a*i:t
te schenken aan goed geresitaureerd.e woningen in oe Zlpe rro:rdt
een punt voor een konende L'estur:rsvergaderi"rrg.

- C. Otier o.re::neegt enkele artikelen over molengeschieo,enis.

- Ie beeidhouwer prof. Sronner biiftt een oud.-Zijpe::e,ar te r,i.jn
geueest. I'{oge3-ijk een artlheitje in 2.H.3.? }e I{eer rrd. }ral- r'an ce
itist. Yer6;. Schagen besch:.kt crrer meeï geg'evens"

Ie noiul-en rran de vorige besdr:ursyergadering (die nag niet iederee::
trereikt hebberi) r*oraen zond.e:: '*Szigingen g:oed.geke'.:::i. er: geteken*,

Ércr:.rsre: nadere deta!i-1eri-r"a; van de komence excursie den lleider,*
Fetten wordt verzorg« door eer werit5,:'oep treetaan:te uit }^nneraies
ilcherrkr Jaap Schuyi en P'et I'iorsch.. Eerr 1;rcefrit wera voo::lopig
vastgestelC voor 2l mei a.s"
Soel: Petten: hei aantal" voor:-ntekerringerr loopt tegen d.e 5S{i e:.r.
.1 . Sevelce neen:t met Tr. v.d. Hul ccntact op o1'er saJ:rFlr-r ïe st"ËLieft
lijsten vool distrÍbutie, aflr:1'ering en bertalÍn6. Losse ve::!;c;rïr (V.V. i. i
pas nd distrihutj"e varr ae be*ieilirrgen, behouderrs tijri.e:i* de preÉentati*
t*ii Genee:itei:ulze.

l-BaCline Z.H.!, no. ?7 t 1l arigrist'ns a. Íi.

De voigerrsie bestuursvergader::ng wordt g'eirouden op dinsdag ?i ju::e
1989 in "re Ta?eerne" in L\rdtislu.is.

notiiiist : .1 . Levc":: ;

Zand..

Go*às":*keu,rd. en 6etekenÉ cJi cie ver6p*i.r:'ir.iE: d"u.

Yr:r;r:,,i. tie:';


