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NOTULTX§

van d.a lle bestuursvergaderipg d.d. 27 iurr:i 1989
in de Taveerzre te Oudesluis

Aanwezigl P. Morsch, J. Koster, P. G1as, C.Otter, J. Schuyt,
A. Schenk, T. Paarlberg, J. Nederkoorn. e J. Seveke

Afwezig met bericht van verhindering; tr'. van Loo.

De voorzitter opent de vergad.ering on 20.10 uur.

De notulen van d.e 54e bestuursvergatiering r^rorden zonder wijzigíngen
goedgekeurd en ondertekend..

J. Ned.erkoorrr zal de suggestie om iets te beriehten over Prof.
Sronner verdere aandacht gchenken.

J. Seveke bestelt voor de bibliotheek het boek itEen nleur*
Medenbllkker ScharrezootJe rr .

3e voorsitter d.ee1t nede dlverse berichten van waa,rdering te hebben
ontva.ngen voor de nieuwe uitvoering van de ZEB, hetgeeÍl ooEI.
resulteerd.e ln aanbied.ingen om artikelen te schrijven varl d.e heer
Sieyertsen (over caférs in de zflpe) en de heer F. D. Zeiler.
Sesproken nordt de mogeliikhej-il on d.e tekst van ZHB uit te doen
voeren in drukletters, De meetkosten zullen ca. Í 300r- per jaar
bed"ragen. !e clrukker bled.t aan een proef te maken voor f 25t-. Ue

verged.ering voelt hier wel- voor. J. Schuyt vind.t clit onnod.ig.
Piet Glas oppert de nogel{lkheld om tot een kleiner formaa.t over
te gaan (n5) om d.e uitgave meer trbod.yrt te geven.

furrremies Sehenk rmaagt aandacht voor het 175-lafig bestaan van
Oudesluis. Het aprilnr. 1990 van ZIT3 zal hieraan gewijd. worden. In
het feb:ruari-nr. za1 het hond.erd.jarig brstaan van de iisclub St.
I{aartensbrug g:ememoreerd rorden, Piet Morseh houd.t terzake contact.

Besproken ,*ordt de mogeliiklteici tot uitbreid.ing vafl het rerkterrej.n
vlan d.e vereniging met d.e HLeringervaard., de rrnieune Z$ptr. Piet
Morsch zal Jan Bremer benad.eren yoor een evt1. artikeltje over d.e

higtorisehe banden.

Penningmeester Jaap Koster bericht:
Kas f 487 ro9
ïsnk f 2.2r8r47
Giro f 2.19Or9,

Deze salali na betaling van f 18.406r- aan uitgeverij Pirola voor
het Petten-boek. Piet Glas za1 àe nota va.n Pirola alsnog controleren
aan d.e hand. van offerte en levering. &j verzorgt een berícht op schrÍft
voor het bestnur lnzake verkoopcijfers, voorra.ad. en fina.neiëIe
u:itkorseten rrarl d.eze voor de vereniglng nleuwe ond.ernening.

Yan ile Petten-boeken wordt een exenplaar gereserveerd. voor de
vereaigingsbibLlotheek en tien exenplaren voor nog aader te bepalen
bestemmingen voor de vereniging.
Ërcursie: Piet Morsch licht het progrsmma toe. Convocatie en aanmelding§-
formuller vorden een dezer dagen verzond"en. Annemies §chenk regl.streert
d.e aanmeld.ingen. Ie kosten voor döelname word"en gesteld op f 20r-
voor 1eden, d.ie elk een introd.ucé tegen d.ezelfde prijs mogen medenemen,
en f JOr- voor nj.et-1ed.en.
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Bl$ da rondrrrag bséngt lrrÍca paarlËerg het problcen ran het
blnd.en va,n de eerste jaargansen yan àe zI{B ter tafel. piet Morsch
zaL sens inforrneren biJ d.e sociale lierkplaats en t.z,t. nogelijk
een suggestie voor de leden geven la ZIIB.

Piet Glas zaL een fellcitatlebrief zenden aan 3 Mr. BeLonje ter
gelegenheid. van diens recent gepasrerde !0e verjaard"ag.

Annenies Schenk attendeert op een te plaatsen flstalletje" ter
gelegenheid van de reii:rie op 2 se::tember a.s. met oorno eeÍl aantal
van d.e Petten-nummers van ZIIB.

De Eeer van r,oo in d"en Hekler heeft de bestellÍngen van de petten-
boeken altlaa,r ged.lstribueerd en een kleine attentie hie:rroor nerd
gevoteerd..

De volgend.e bestuursvergadering word.t vastgesteld. voor Dond.erda6,
J.J augustus on 20.00 uur in Café Buj.snaÍr in Burgerbn:gr

J. S.

Goedgekeurd. en getekend. pp de verga.d.ering d.d.
d.e secretarls,


