
NOTULilI

van de !6e bestuursvergad.ering van de
ri.d. 17 augustus 1989 in Café Bu-lsma:rr

llistorÍsche VerenigÍng rtle Zlipett
in Burgerbrug.

í

Aarrwezig: P. Morsch, J. Koster, p. G1as, C.Otter, A. Schenk,
T. Paarlberg, J. Nederkoorrr, J. Seveke

Àfwezig met berieht van verhindering: J. Schuyt.

Yoorzltter P. Morsch opent de vergadering on 20.00 uur.
De notulen van de 55e bestur:rsverga.d.ering word.en zond.er wijzigingen
goed.gekeurd en getekend.

De nrs. van Petten (no. 2o).van zH'B kunnen ad. f 5r- verkocht of
besteld. worden (Ínc1. porti). Tien exemplaren worden voor de
vereniging: geresenreerd.

P. Morsch verzorgt een fles geestrifte dra.nk voor de heer va^n r,oo sr.
Stra"atnaan Petten: geadviseerd wordt aan d.e gemeente de naan r!ïeester
Geensenfr i.p.v. naam met voorletters.
Boekverkoop reiinie Petten: ond.er voorbehoud. van voldoend.e lnteresse
kan op een herdruk lngetekend rrord,en, waarbij de verkooppriis nog
onzeker is.
Yan Plet Glas r.rerd- een herder overzicht ontvangen v€Ln verkoop enfinanclëIe eorlEequentÍes van het Petten-hoek, waarult een voàrdelig
sald.o van f 2.019r- voor de vereniging resul-teert. De voorzltter
brengt een uoord. van d.ank uit aan p. Glas voor d.e vele lnspanningen
d.ie hii zich voor deze uitgave heeft getroost, waarmed.e alle
aanwezlgen met een harte3.iik applaus hun instenmlng betuigea, .P. Glas en Tru:id.a v,d.. Hul ontvangen beid.e het boek ,Medànblj.kker
Scharre-Zootjef', a1s blijk van waard.ering.

Scpenk maakt
penningmeester.

Ie led,envergad.ering wordt vastgesteld
in rrne ïIytkijktt. Piet Glas reseryeert
- lezing over herald.lek - d.eze wordt

geacht voor de voorjaarsvergadering.
een inlelding bied.en.
- Geschied.enis van d.e Egnond.en.
- DLa-klankbeeld Noord. HoL1and..

Àruaemles herinnert nog eens aa.n
suggereert hiervoor de pastorie
Penningmeester Jaap Koster meooreert d"e volgende cijfers:I(as Í 191,09Bank 2.5lAr4Z
Giro 4,798169
Spaarrekening ad í 5.000r-

le excursi-e word.t in twee g?oepen gesplitst. Ànnenles
een alfabetische liist van de d.eelnemers, mede voor de

voor dinsriag 21 novem-Der a.s.
de ruimte. Overwogen word.t:
na verdere d.iscussie beter

Dan kan een artikel in ZliB vast
)

Inkomsten contributies :I' boek Petten tot hedenIt overigen
Aan Pirola betaald
De volgende vergad.ering wordt vastgestelC voor
a.s. j-n het I'Wapen van Zljpe". piet l,lorsch maakt

C. 0tter neemt ierzake eontact op-
het 'rcompiinent van d.e maand " en
te St. Itlaartensbrug.

l0.600r-
75.981 r-

ga4,5a
18.406, -
donderdag 28 september
de reservering.

f

Goedgekeu-ld. ea getekend op d.e .vergaderj-ng d.d..
Ie Yoorzitter de Secretarj-s


