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NOTULE]{

van Ce 57e bestuulsvergai.erirrg van ,Le iiistorische Yereniging
rrne Zijperf do,. 2! september 1!8! in het 'rlvapen rían Zijpe'r te
Schagerbr,rg,

Àanwezig; P. Iiorsch, J. Koster, C. Ctter, i. Schuyt, A. Schenk,
T, Faariberg, j. Nederkoorn. I. .ran Loo. J. Seveke.
Ber:-elt van verhindering ontvangen van ,?. Gl-as.
le voorzitt,er opent d.e vergadering om 2C.07 uur met een rrriendelijk
weikorr. iil velzoeki aan ,-e a4enda toe ie voegen:
la) besprek-ing se::tenber-mrn'uner ZE.
Anae:nies Scheri verzoeki toe te voegen:
Jb) welkgïcep "interviewsrr ( oral histor;;) .
le no+uul-en van de 56e bestuursvergaoering worden goedgekeurd en getekend..
Àarge-uekend wordt dat llrank van Loc wéi blj de !6e bestuursvergad.ering
aanwezig Ïras maar abusievelijk in de notulen niet vermeld werd.
Piet Morsch presenteert enkele prceven van gezette tekst en een
voorlopige opmaak van het Septembelnummer Zffi die door de
aanwezigen met goedkeuring bezi-en worden, Jen en ander wordt binnen
de red.acti-eeomrlissie nog nader uitgewerkt.

geeft in overweging een nieuwe 1ed.en1!jst te publiceren,
waarbij Joop Nederkoom attend.eart op net verschi-1 van statutaire
leden en de mailingl;st van ZIB.
'r{erkgroep "interviewstr: Ibank van Loo heeft een schema gemaakt voor
dergelijke de rrmond.elinge overleveringrr betreffende gesprekken met
o.tr-d.ete inrr'onels wan de rsst-o. P,iet I'iorseh neeft reeds een lijst van
cào 1) personen die voor ,jeze rrraaggesprei<ken in aanmerki_ng zouaen
kunnen kornen. Joop Nederkoorn voegt hieraan toe Jaar de tseurs uit
Petten.
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Airnenies Schenk en Joop Seveke zuiien reeds oe mogelijkheden voor
een op te rici:ten werkgroep nad.er bezien en uiiwerken.
Piet i'ïorsch heeft boek i'ieester l,angend{k voor d.e bibliotheek besteld".
Penning:neester jaap Kos-cerr van de Hofstee-strchtj-ng (iiet Hocge Huys)
werd wed.erom een d-ona+uie ad f Z.i,,rCr- ontvangen, waarvan de vergaoering
net erkentelljkheia kennj-s neemt. le secretari-s word-L verzocht ontvangst
van d.eze donatie met een passend dankwoord aan rie Hofstee-stichting
te wilien bevestigen.
Van d.e gemeente werd een subsidie ad ï ,3918{ ontvangen. }e penningmeester zal nog nader lnfornn-^ren op weke periode Cit bedrag betrekking
heeft en hoe hei berekend i-s.
Ànnenles Schenk berieht eeri :eri.rag ad f 100r- ontyanqen te hebben.
,roor d.e vereni-gingskas va^n ir:i Sonhoeffer college re castr:-cum. Ilit
voor ce pretiige begeleid.ins van een excursie va:r het col-lege dcor
d.e herer:r clieman en r1e Boer. Besloten werd tat een veïaeicíng van
d.eze zo i+'ei.v-i iler;d verleenrie assi.s'ientie b.v. in Zi{B.
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net wapen van Fetten.
Overwogen wordt ue d.onatie van oe lioístee-stichting aan de spaarrekening toe te voegen; besloten worCt d.it aar te hc.uden iot de
begroiing itlO opgesteiC is.
Boek Petten: de i-ntekening bedraagt niet meer dan een kierne 50
stuks. Verkooppr5s: Í 28r-. 0verwogen word.t een !00-tai exempia.ren
b{j te l-aten d.rr:kken waarvan Pirola en de V\r[ ?etten een zeker
Nog
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zoud.en afnemen. Joop l{ed.erkoorn oppert ae suggestie een
tterratarf in de 2e drak op te nemen.
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Srraluatie excu:rsie: er weroen talrijke compli;nenten ontvangen. ie
ontvangst door het Hoogheemraadschap was ze=r pretiig. ie secretaris
word.t verzocht een danlcbrl-efje te schrijven €Lan dijkgraaf RÍs.
Cpgemerkt werd, d.at het voor d.e oudere leden toch wel een rrrij zware
tocht was. Yoor volgende evenemenien zal de factor 'rvermoeid-heid"
een punt van oyerweging dienen te z!n.
Sr:ggesties voor volgende excursies: Wleringen (jaap Schul-l);
eventueel per boot hierheen (;aap Koster); ne', aand.acht voor de
geologie van het eiland. (;cop Ned.erkoorn). *rnemies noemt de
Beemster. Ais geschikte datr.rm word-t eind augustus genoemd, waarb{
te rekenen met d.e lelieshon in rt Zand..
De ledenvergadering word.t nu vastgesteld. voor 2l november a.s.
De volgende ledenvergadering voor lj.nsdag 24 apriij 1990.
Yolgend.e bestuursvergad.ering: noensd.ag B november in Spoorzicht,
Oudesluis. Ariaenies reserveert d.it.
Deadline ZïB: 1! oktober a.s.
Goed.gekeurd op de vergad.erinA
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